
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kallas till sammanträde onsdagen 
den 23 juni 2021 kl. 18.00 i Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås 

Ärenden

1  Upprop

2  Val av justerande ledamöter

3  Anmälningsärenden

4  Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval

5  Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 

6  Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås (Nr 81) 3319

7  Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås (Nr 82) 3324

8  Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna Borås (Nr 83) 3327

9  Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden (Nr 84) 3330

10  Avgift vid ansökan om godkännande av fristående förskola och utökning  
av befintligt tillstånd (Nr 85) 3336

11  Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (Nr 86) 3351

12  Investeringsärende Prästhöjden Trygghetsbostäder (Nr 87) 3418

13  Miljörapport 2020 för Borås Stad (Nr 88) 3461

14  Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad (Nr 89) 3520

15  Förslag om stadsdelsvärdar i Borås centrala delar (Nr 90) 3527

16  Mottagande av donationer för gestaltning på Hallbergsbron och i Stadsparken 
Nr 91) 3543

17  Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats (Nr 92) 3552

18  Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Nr 93) 3583

19  Översyn av elevhemmet (Nr 94) 3644

20  Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner (Nr 95) 3676

21  Anslagsframställan för ny skola på Gässlösa 5:15, Gässlösa (Nr 96) 3686
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2021 (Nr 97) 

Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Ida Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V):  
Inrätta ett kommunalt klimatråd i Borås (Nr 98) 

Svar på motion av Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark (V),  
Anita Spjuth (V) och Peter Wiberg (V): Borås Stad ska främja goda arbetsvillkor i  
restaurangbranschen (Nr 99) 

Svar på motion av Jan Nilsson (SD): Hjälp barn i missbruksmiljö! (Nr 100) 

Svar på motion av Annette Carlson (M): Boråsavtalet - ett lokalt Parisavtal för  
klimatet (Nr 101) 

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M): Tillsätt en lokal Corona-kommission (Nr 102) 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD)  
och Anna-Clara Stenström (M): Värdighetsgarantier i äldreomsorgen (Nr 103) 3779

2021-06-09

Per-Olof Höög Carl Morberg

Kommunfullmäktiges ordförande Kommunsekreterare
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boras.stad@boras.se 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
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Datum 
2021-05-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00403 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Kristdemokraterna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2021 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 
Kristdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2020 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås
  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Kristdemokraterna i Borås 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 

 

Nr 81
Redovisning av kommunalt partistöd för 
Kristdemokraterna i Borås

2021-05-17 Dnr KS 2021-00403 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

B 3320



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

 B 3321



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

B 3322



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

 B 3323



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

B 3324

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
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Carl Morberg 
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Dnr KS 2021-00387 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i 
Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2021 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 
Centerpartiet i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2020 
har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Centerpartiet i Borås 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 

 

Nr 82
Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet  
i Borås
2021-05-17 Dnr KS 2021-00387 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
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Datum 
2021-05-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00399 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Sverigedemokraterna Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2021 till Sverigedemokraterna i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 
Sverigedemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2020 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna i Borås
  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Sverigedemokraterna i Borås 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 

 

Nr 83
Redovisning av kommunalt partistöd för 
Sverigedemokraterna Borås

2021-05-17 Dnr KS 2021-00399 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Mattus Streiby 
Stadsjurist 
033 357062 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
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Datum 
2021-05-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00355 1.2.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden” att gälla till och med 2024.             

Ärendet i sin helhet 
 Det förekommer stundtals att meningsskiljaktigheter råder kommuninternt 
mellan två bolag eller två förvaltningar eller mellan bolag och förvaltningar. För 
att underlätta att sådana interna tvister löses på smidigaste sätt finns behov av 
en fungerande handläggningsrutin. Under planerings- och uppföljningssamtal 
hösten 2016 diskuterades frågan och Stadsledningskansliet fick i samband 
därmed i uppdrag att föreslå handläggningsregler för sådana tvister. I anledning 
härav upprättades nu gällande styrdokument ” Handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden”.  

Styrdokumentet föreslogs gälla samtliga förvaltningar och helägda bolag i Borås 
Stad. Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017, § 35, (2017/KS0157 
108), att styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden” ska gälla i händelse av tvistiga frågor i Borås Stad mellan 
förvaltning och förvaltning, mellan helägt bolag och förvaltning samt mellan 
helägt bolag och helägt bolag.  Härefter inarbetades regeln i ägardirektiv 
gällande i respektive bolag.  Styrdokumentet gäller till och med 2021. 

Trots att det sedan införandet av handläggningsregeln är ytterst få ärenden som 
initieras vid juridiska enheten för tvistelösning i enlighet med dokumentet finns, 
inte minst av preventiva skäl, anledning att fastställa dokumentet på nytt. 
Styrdokumentet föreslås gälla till och med år 2024.           

Ärendets beredning 
Då inga ändringar i handlingsrutinen föreslås har remissförfarande inte ansetts 
nödvändigt.   

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden.
   

Nr 84
Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden
2021-05-17 Dnr KS 2021-00355 1.2.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

 B 3331

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder och bolag 
2. Bolagsgruppen 
3. Juridiska enheten, Stadsledningskansliet 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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2 Borås Stad  |   Regler för  handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden

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

Fastställd av: Kommunfullmäktige  23 februari 2017 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller för: alla nämnder/förvaltningar och bolag/styrelser 
Gäller till och med: 2024
Dnr.2021-00355
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Handläggning av tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden
Vid tvistiga interna mellanhavanden mellan bolag/förvaltningar inom Borås Stads organisationer 
ska följande handläggning gälla.

Vid tvistiga kommuninterna mellanhavanden skall parterna genom inbördes förhandlingar 
söka träffa överenskommelse. 

Om inte samförstånd kan uppnås ska parterna, utan onödigt dröjsmål, hänskjuta frågan till 
stadsledningskansliets juridiska enhet för särskilt förlikningsförfarande. 

För det fall överenskommelse inte kan uppnås genom särskilt förlikningsförfarande ska juridiska 
enheten besluta i den tvistiga frågan. 

Om endera parten begär det, ska frågan hänskjutas till kommunstyrelsens presidium, bestående 
av kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande, för avgörande. 

Handläggningsrutinen gäller tvister mellan förvaltning och förvaltning, mellan helägt bolag 
och förvaltning samt mellan helägt bolag och helägt bolag
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
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E-post 
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Annette Antonsson 
Handläggare 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
2021-05-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00962 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 
förskola och utökning av befintligt tillstånd 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avgift för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola uppgår 
till 25 000 kronor. 

Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för fristående förskola 
uppgår till 15 000 kronor. 

Avgifterna gäller från och med 2021-07-01. 

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

            

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden beslutade 17 december 2020 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta om en avgift på 25 000 kr för hantering av ansökan om godkännande av 
fristående förskola och 15 000 kr för hantering av utökning av befintligt 
bestånd. 

Förskolenämnden beslutar enligt Borås Stads reglemente om godkännande av 
fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av 
fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg. 

Den 7 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen. 
Beslutet innebar att det infördes skärpta krav på insikt, lämplighet och 
ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. Ändringarna 
började gälla den 1 januari 2019. 

För Förskolenämnden innebar de skärpta kraven att bedöma ytterligare 
omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor. 
De skärpta kraven omfattar dock inte pedagogisk verksamhet. När det gäller 
fristående skolor är det Skolinspektionen som prövar och har tillsyn över de 
skärpta kraven. Ändringarna innebar även att kommunen får ta ut en avgift. 

Nr 85
Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 
förskola och utökning av befintligt tillstånd
2021-05-17 Dnr KS 2020-00962 1.1.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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När det gäller avgiftssättningen finns inga särskilda regler i skollagen eller 
skolförordningen för kommunernas avgifter, utan det är kommunallagens 
bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet 
mot retroaktivt verkande beslut som gäller. Vid beräkning av självkostnaderna 
får alla relevanta direkta och indirekta kostnader tas med. SKR uttalar att viss 
ledning kan tas av de avgifter som Skolinspektionen tar ut för sin prövning av 
ansökningar avseende fristående skolor (35 000 kr för nyetablering och 25 000 
kronor för utökning).  

Förskoleförvaltningen har noterat att flera kommuner idag tar ut avgift för 
handläggning av ansökningar om att starta ansökningar om att starta fristående 
förskola med följande exempel: 
 

 Malmö: 25 000 kr för ansökan om tillstånd.  

 Halmstad: 25 000 kr för ansökan om tillstånd vid nyetablering eller ändrat 
huvudmannaskap och 15 000 kr vid väsentliga förändringar i befintliga 
tillstånd.  

 Skellefteå: 26 000 kr respektive 13 000 kr för samma hantering.  

 Göteborgs 25 000 kr respektive 18 000 kr.  

 Kävlinge: 35 000 kr för nyetablering och 25 000 för utökning av befintligt 
tillstånd. 

Förskoleförvaltningen får inte särskilt många ansökningar, men behöver avsätta 
en hel del tid för att säkerställa att de godkännandeprövningar som görs blir rätt 
både utifrån gällande lagstiftning, den sökandes perspektiv och utifrån barnets 
bästa. Av erfarenhet behöver även sökande en hel del stöd från 
Förskoleförvaltningen för att kunna förtydliga och komplettera sin ansökan.  
 
Förskoleförvaltningen har gjort en sammanställning på ungefärlig tidsåtgång för 
hantering av ny ansökan för att starta fristående verksamhet. Den är väldigt 
generell och kan givetvis se annorlunda ut i det enskilda fallet. 
Kostnaden för dessa timmar överstiger det förslag till avgift som 
Förskolenämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta. Då är inte heller 
taget till övriga direkta kostnader som exempelvis material och utrustning, eller 
indirekta kostnader som exempelvis lokalkostnader. Ett annat skäl att ta ut 
avgift är att det kan innebära att de ansökningar som kommer in är 
genomarbetade samt att säkerställa att de som söker noggrant tänkt igenom och 
planerat vad det innebär att starta en fristående förskola.  
 

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens beslut Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 
förskola och utökning av befintligt tillstånd 
2. SKR Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva 
fristående förskola 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Förskolenämnden 
 
 
 
 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 132 Dnr FN 2020-00171 1.2.3.1 

Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 
förskola och utökning av befintligt tillstånd 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta om en avgift 
på 25 000 kr för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola 
och 15 000 kr för hantering av utökning av befintligt tillstånd.  

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån en ändring i skollagen (2018:1158) så har kraven för enskild att bli 
godkänd som huvudman skärpts. Lagen började tillämpas från 2019-01-01. 
Lagen innebär att kraven skärps på kunskaper om till exempel skollagstiftning, 
arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi hos fristående huvudmän inom förskola. 
Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning, verkställande 
direktör och styrelseledamöter och suppleanter. Lagen innebär också en 
lämplighetsbedömning. Lämplighetsbedömningen innefattar viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. Dessa skärpta lagkrav ställer därför 
större krav på myndighetsutövningen. För Förskoleförvaltningen innebär det 
ett mer omfattande arbete i godkännandeprövningen av nya fristående 
förskolor. 

Förskoleförvaltningen får idag inte särskilt många ansökningar, men behöver 
avsätta en hel del tid för att säkerställa att de godkännandeprövningar som görs 
blir rätt både utifrån gällande lagstiftning, den sökandes perspektiv och utifrån 
barnets bästa. Av erfarenhet ser vi till exempel att den sökande behöver en hel 
del stöd från Förskoleförvaltningen för att kunna förtydliga och komplettera sin 
ansökan. 

Ändringen i skollagen ger kommunen rätt att även ta ut en avgift för 
handläggning av ärende om godkännande av enskild som huvudman. Flera 
kommuner tar idag ut en avgift för handläggning av ansökningar om att starta 
fristående förskola. Här följer några exempel: Malmö tar 25 000 kr för ansökan 
om tillstånd. Halmstad tar 25 000 kr för ansökan om tillstånd vid nyetablering 
eller ändrat huvudmannaskap och 15 000 kr vid väsentliga förändringar i 
befintliga tillstånd. Skellefteå tar 26 000 kr respektive 13 000 kr för samma 
hantering. Göteborgs avgifter ligger på 25 000 kr respektive 18 000 kr. Kävlinge 
tar 35 000 kr för nyetablering och 25 000 för utökning av befintligt tillstånd.  

Utifrån ovanstående önskar Förskoleförvaltningen ta ut en avgift för att hantera 
kommande ansökningar om etablering av fristående förskolor. Avgiften gäller 
inte ansökningar gällande pedagogisk omsorg. 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Förskolenämnden 
 
 
 
 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 132 Dnr FN 2020-00171 1.2.3.1 

Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 
förskola och utökning av befintligt tillstånd 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta om en avgift 
på 25 000 kr för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola 
och 15 000 kr för hantering av utökning av befintligt tillstånd.  

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån en ändring i skollagen (2018:1158) så har kraven för enskild att bli 
godkänd som huvudman skärpts. Lagen började tillämpas från 2019-01-01. 
Lagen innebär att kraven skärps på kunskaper om till exempel skollagstiftning, 
arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi hos fristående huvudmän inom förskola. 
Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning, verkställande 
direktör och styrelseledamöter och suppleanter. Lagen innebär också en 
lämplighetsbedömning. Lämplighetsbedömningen innefattar viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. Dessa skärpta lagkrav ställer därför 
större krav på myndighetsutövningen. För Förskoleförvaltningen innebär det 
ett mer omfattande arbete i godkännandeprövningen av nya fristående 
förskolor. 

Förskoleförvaltningen får idag inte särskilt många ansökningar, men behöver 
avsätta en hel del tid för att säkerställa att de godkännandeprövningar som görs 
blir rätt både utifrån gällande lagstiftning, den sökandes perspektiv och utifrån 
barnets bästa. Av erfarenhet ser vi till exempel att den sökande behöver en hel 
del stöd från Förskoleförvaltningen för att kunna förtydliga och komplettera sin 
ansökan. 

Ändringen i skollagen ger kommunen rätt att även ta ut en avgift för 
handläggning av ärende om godkännande av enskild som huvudman. Flera 
kommuner tar idag ut en avgift för handläggning av ansökningar om att starta 
fristående förskola. Här följer några exempel: Malmö tar 25 000 kr för ansökan 
om tillstånd. Halmstad tar 25 000 kr för ansökan om tillstånd vid nyetablering 
eller ändrat huvudmannaskap och 15 000 kr vid väsentliga förändringar i 
befintliga tillstånd. Skellefteå tar 26 000 kr respektive 13 000 kr för samma 
hantering. Göteborgs avgifter ligger på 25 000 kr respektive 18 000 kr. Kävlinge 
tar 35 000 kr för nyetablering och 25 000 för utökning av befintligt tillstånd.  

Utifrån ovanstående önskar Förskoleförvaltningen ta ut en avgift för att hantera 
kommande ansökningar om etablering av fristående förskolor. Avgiften gäller 
inte ansökningar gällande pedagogisk omsorg. 
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Kommunstyrelsen  
Förskola  

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva  
fristående förskola   
Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen liksom 
motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Beslutet innebär att det införs skärpta 
krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva 
verksamhet.  

Det är proposition 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för 
upphandling inom välfärden som ligger till grund för ändringarna. De börjar gälla den 
1 januari 2019. 

De skärpta kraven påverkar kommunens godkännande av fristående 
förskolor 
För kommunens del innebär de skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare 
omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och 
vissa fristående fritidshem (sådana som inte anordnas vid en fristående skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola). De skärpta kraven omfattar dock inte 
pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte kommunens godkännande och tillsyn av 
sådan verksamhet i enskild regi. När det gäller fristående skolor är det 
Skolinspektionen som prövar och har tillsyn över de skärpta kraven. Motsvarande 
krav inom andra välfärdssektorer prövas av Inspektionen för  vård och omsorg (IVO).  

Ändringarna innebär vidare att kommunen få ta ut en avgift för ansökningar om 
godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.   

Detta cirkulär ger en övergripande beskrivning av vad de skärpta kraven innebär för 
kommunens godkännandeprövning och tillsyn. Cirkuläret bygger på hur ändringarna 
beskrivs och motiveras i propositionen.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer sannolikt att komplettera denna 
information med ytterligare cirkulär eller annan information längre fram. När i tiden 
så kommer ske går dock inte att säga i dagsläget.  
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De skärpta kraven som ska prövas  
Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor 
och vissa fritidshem. Vad gäller godkännande ska sådant idag lämnas om den enskilde 
har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och 
utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs. kommunen. Denna prövning ska 
fortfarande göras. Det som är nytt är att kommunen utöver detta också ska göra vad 
som kallas en ägar- och ledningsprövning.  

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den 
enskilde  

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som 
gäller för verksamheten 

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten, och  

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.  

Kraven ska vara fortlöpande uppfyllda och behöver därför vara föremål för löpande 
tillsyn.  

Personkretsen som ska leva upp till de skärpta kraven  
Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse  

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller 
på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten  

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och  
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 

inflytande över verksamheten.  

Bedömningen ska göra samlat för hela den aktuella kretsen och prövning av berörda 
ska ske i förhållande till den aktuella verksamheten. 

På grund av att ägandet kan vara spritt på många som antingen äger aktier i ett 
börsbolag eller är medlemmar i ett kooperativ avgränsas kretsen i prövningen till att 
omfatta ägare med ett väsentligt inflytande över verksamheten. Eftersom ägande kan 
struktureras på många olika sätt måste bedömningen av vem som har ett väsentligt 
inflytande göras samlat utifrån alla omständigheter i det enskilda fallet. Hur 
ägarförhållandena ser ut i övrigt kan påverka vilket inflytande som en delägare har 
över verksamheten. Som en huvudregel kan dock en ägare anses ha ett väsentligt 
inflytande i ett aktiebolag om ägaren representerar mer än 10 procent av det 
röstberättigade aktiekapitalet. 

Föreningar och stiftelser har typiskt sett inga ägare med väsentligt inflytande varför 
prövningen där som utgångspunkt endast kommer att omfatta styrelsen. När det gäller 
verksamhet som bedrivs av t.ex. ett kooperativ, som saknar ägare med väsentligt 
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De skärpta kraven som ska prövas  
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Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den 
enskilde  

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som 
gäller för verksamheten 

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten, och  

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.  

Kraven ska vara fortlöpande uppfyllda och behöver därför vara föremål för löpande 
tillsyn.  

Personkretsen som ska leva upp till de skärpta kraven  
Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse  

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller 
på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten  

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och  
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 

inflytande över verksamheten.  

Bedömningen ska göra samlat för hela den aktuella kretsen och prövning av berörda 
ska ske i förhållande till den aktuella verksamheten. 

På grund av att ägandet kan vara spritt på många som antingen äger aktier i ett 
börsbolag eller är medlemmar i ett kooperativ avgränsas kretsen i prövningen till att 
omfatta ägare med ett väsentligt inflytande över verksamheten. Eftersom ägande kan 
struktureras på många olika sätt måste bedömningen av vem som har ett väsentligt 
inflytande göras samlat utifrån alla omständigheter i det enskilda fallet. Hur 
ägarförhållandena ser ut i övrigt kan påverka vilket inflytande som en delägare har 
över verksamheten. Som en huvudregel kan dock en ägare anses ha ett väsentligt 
inflytande i ett aktiebolag om ägaren representerar mer än 10 procent av det 
röstberättigade aktiekapitalet. 

Föreningar och stiftelser har typiskt sett inga ägare med väsentligt inflytande varför 
prövningen där som utgångspunkt endast kommer att omfatta styrelsen. När det gäller 
verksamhet som bedrivs av t.ex. ett kooperativ, som saknar ägare med väsentligt 

 

inflytande och VD eller annan med ett bestämmande inflytande över verksamheten, 
ska styrelsen tillsammans ha de kunskaper som krävs. Varje ledamot i en styrelse 
behöver alltså inte ha kunskapen, men kompetensen måste sammantaget finnas i den 
berörda kretsen.  

I ett handelsbolag ska kraven uppfyllas gemensamt av de bolagsmän som har ett 
väsentligt inflytande.  

Om en ägare med väsentligt inflytande är en annan juridisk person ska prövningen 
omfatta även ledning och ägare hos denna. Det avgörande är vilket inflytande dessa 
personer kan anses ha över verksamheten, oavsett om det är direkt eller indirekt 
genom andra juridiska personer.  

För att förhindra att bulvanförhållanden uppstår bör prövningen även omfatta andra än 
VD som har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Prövningen ska dock 
avgränsas till personer med en ledande funktion på motsvarande nivå som en VD, 
exempelvis en förvaltare, eller någon som visserligen inte har en sådan formell 
ställning, men i praktiken utövar ett motsvarande inflytande. 

En anställd med arbetsledande funktion, som exempelvis en förskolechef, ingår inte i 
prövningen, om det inte finns några omständigheter som talar för det, t.ex. att 
förskolechefen tillika ingår i styrelsen för verksamheten. Vilka kompetenskrav och 
liknande som gäller förskolechefer regleras i särskild ordning i skollagen.1  

Om verksamheten bedrivs av en fysisk person är det den personen som ska prövas.    

Det är inte givet att en verksamhet ska beviljas godkännande även om de enskilda 
personerna var för sig tidigare godkänts vid en prövning. En ägar- och 
ledningsprövning är förknippad med en viss verksamhet, t.ex. utbildning vid en viss 
förskoleenhet. Det innebär att bedömning måste göras för varje verksamhet om 
företrädarna har tillräcklig insikt och är lämpliga att bedriva den aktuella 
verksamheten.  

En ägar- och ledningsprövning innebär inte att kommunen gör en överprövning av 
vilka företrädare som väljs på en stämma. Dessa personer är alltjämt företrädare för 
den juridiska personen. Den organisation som väljer att bedriva en viss verksamhet är 
dock tvungen att uppfylla de skärpta kraven.  

Förändringar i personkretsen ska så snart som möjligt anmälas till kommunen av den 
enskilde huvudmannen, dock senast en månad efter förändringen.  

Närmare om kravet på insikt  
Kommunen ska pröva om sökanden som vill bedriva fristående förskola och vissa 
fritidshem har tillräcklig insikt i de gällande föreskrifter som krävs för att bedriva 
verksamheten samt i övrigt är lämplig i samband med en ansökan om godkännande 
eller tillstånd. Kraven på insikt är viktigt för att ge den enskilde en högre beredskap 

                                                 
1 Fr.o.m den 1 juli 2019 ska förskolechef benämnas rektor enligt 2 kap 9 § skollagen.  
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för uppdraget och därigenom säkerställa att den sökande har förutsättningar att kunna 
bedriva verksamhet av god kvalitet. 

Utöver krav på kunskap om innehållet i den lagstiftning som reglerar den verksamhet 
som godkännandet avser, omfattar kraven också kunskap om bland annat de 
arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler som gäller för verksamheten. Kunskapen 
kan visas exempelvis genom en redogörelse för erfarenhet av liknande verksamhet 
eller utbildning på området.   

Kraven på insikt innebär att den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt ska ha 
förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Utöver kunskap om de 
skolförfattningar som gäller för verksamheten omfattar kravet på insikt även kunskap 
om bl.a. de arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler som reglerar verksamheten. 
Vidare krävs att den enskilde kan visa att denne har kunskap om de ekonomiska 
regelverk som styr associationsformen, exempelvis reglerna i årsredovisningslagen 
(ÅRL) och aktiebolagslagen (ABL). Kunskapen kan visas exempelvis genom en 
redogörelse för erfarenhet av liknande verksamhet eller utbildning på området. 
 
Bedömningen ska ske samlat för hela den berörda kretsen, dvs. kravet ska i ett 
aktiebolag vara uppfyllt av styrelsen, den verkställande direktören och ägarna 
sammantaget. I ett handelsbolag ska kraven uppfyllas av bolagsmännen och eventuella 
kommanditdelägare gemensamt. I en ekonomisk eller ideell förening ska kraven 
vanligtvis uppfyllas av styrelsen. Det krävs alltså inte att samtliga personer i den 
berörda kretsen har kunskapen, utan endast att den sökande kan visa att kunskapen 
finns representerad inom kretsen. 

Kraven på insikt ska uppfyllas av den berörda personkretsen – att endast till exempel 
genom anställda eller externa konsulter ha tillgång till kompetensen eller kunskapen är 
inte tillräckligt för att kraven ska anses uppfyllda. 

Närmare om kravet på ekonomiska förutsättningar 
Den som ansöker om godkännande ska ha ekonomiska förutsättningar att driva 
verksamheten i enlighet med de krav som ställs på den.  

I kravet på ekonomiska förutsättningar ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt 
som innebär att den bär sina kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för 
nödvändiga investeringar. Det kan bli aktuellt att ingripa mot en aktör om ekonomin 
kraftigt försämras, t.ex. genom vikande barnunderlag eller att aktörens tillgångar 
minskar, på ett sådant sätt att det påverkar förutsättningarna att bedriva en verksamhet 
av godtagbar kvalitet enligt lagar och andra föreskrifter.  

Om verksamheten visar ett underskott bör det vägas in om det finns fonderade eller 
andra medel, exempelvis genom ett moderbolag eller en bankgaranti, tillgängliga för 
att hantera underskottet. Ett underskott i sig innebär inte att kravet på ekonomiska 
förutsättningar inte är uppfyllt. En prognos som visar att det finns förutsättningar att 
inom skälig tid nå ett överskott kan också vara en indikation på att kravet är uppfyllt. 
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Bedömningen ska ske samlat för hela den berörda kretsen, dvs. kravet ska i ett 
aktiebolag vara uppfyllt av styrelsen, den verkställande direktören och ägarna 
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I kravet på ekonomiska förutsättningar ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt 
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kraftigt försämras, t.ex. genom vikande barnunderlag eller att aktörens tillgångar 
minskar, på ett sådant sätt att det påverkar förutsättningarna att bedriva en verksamhet 
av godtagbar kvalitet enligt lagar och andra föreskrifter.  

Om verksamheten visar ett underskott bör det vägas in om det finns fonderade eller 
andra medel, exempelvis genom ett moderbolag eller en bankgaranti, tillgängliga för 
att hantera underskottet. Ett underskott i sig innebär inte att kravet på ekonomiska 
förutsättningar inte är uppfyllt. En prognos som visar att det finns förutsättningar att 
inom skälig tid nå ett överskott kan också vara en indikation på att kravet är uppfyllt. 

 

Om det är fråga om ett bolag som ingår i en koncern bör det även beaktas om 
ekonomin i koncernen som helhet påverkar aktörens ekonomiska förutsättningar. 

Närmare om kravet på lämplighet 
Som en del i ägar- och ledningsprövningen ska en bedömning göras av företrädarnas 
lämplighet i övrigt.  

Vid lämplighetsprövningen bör vägas in ekonomisk skötsamhet in, dvs. viljan och 
förmågan att fullgöra skyldigheterna mot det allmänna. Laglydnad i övrigt och andra 
omständigheter av betydelse beaktas. Som exempel på omständigheter av det sist 
nämnda slaget kan nämnas att personen har haft en ledande ställning i ett bolag som är 
eller har varit försatt i konkurs. I den helhetsbedömning av omständigheterna i det 
enskilda fallet som ska göras bör vägas in om någon ekonomisk misskötsamhet kan 
läggas personen till last.  

Mot bakgrund av att syftet med tillståndsmyndighetens prövning är att eftersträva 
seriösa ägare är det rimligt att brott av förmögenhetsrättslig karaktär beaktas vid 
prövningen. Det finns vidare ett generellt behov av att förhindra att kriminella söker 
sig till välfärdsverksamhet. Även t.ex. vålds- och sexualbrott bör därför kunna vägas 
in vid en prövning.  

Det ska göras en samlad bedömning av alla omständigheter, såsom exempelvis hur 
långt tillbaka i tiden brottet begicks, brottets beskaffenhet och hur sökanden har 
uppträtt därefter. Om företrädarna tidigare har drivit en verksamhet vars godkännande 
eller tillstånd har återkallats, om verksamhet bedrivits olagligen eller om ansvarig 
myndighet i sin tillsyn funnit allvarliga brister i verksamheten, kan det också påverka 
bedömningen av företrädarnas lämplighet. 

Den principiella utgångspunkten i ett rättssamhälle är att den som har avtjänat ett 
straff ska ha samma rätt som alla andra att verka i samhället. Enbart den 
omständigheten att en person har dömts för ett brott ska inte per automatik innebära 
att lämplighetskravet inte anses uppfyllt, utan prövningen måste göras utifrån den 
verksamhet som ska bedrivas och omständigheterna i det enskilda fallet.  

Den 1 januari 2019 träder i kraft en ändring i 16 b § förordning (1999:1134) om 
belastningsregister. Ändringen innebär att kommunen i ärenden om godkännande av 
enskild huvudman får begära ut uppgifter ifråga om den som kommunen överväger att 
godkänna som huvudman och sådana som ingår i personkretsen enligt 2 kap. 5 a § 
skollagen.   

Tillsyn ska utövas över att kraven är uppfyllda  
För att säkerställa att kraven på insikt och lämplighet i övrigt upprätthålls behöver 
tillsyn utövas över att kraven på verksamheten samt ägare och ledning fortlöpande är 
uppfyllda.  Om tillsynen visar att en enskild huvudman inte uppfyller kraven för ett 
godkännande kan det bli aktuellt med ingripande från tillsynsmyndigheten. 
Kommunen får då förelägga aktören att åtgärda en brist.  
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Ett föreläggande kan emellertid enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer endast 
utfärdas om det finns förutsättningar för att det kan följas. Ett godkännande bör därför 
kunna återkallas utan föregående föreläggande om aktören saknar rättslig eller faktiskt 
möjlighet att åtgärda de brister som föranlett frågan om återkallelse av tillståndet. 
Detta kan t.ex. vara fallet om skälet för att ta upp frågan om återkallelse är konkurs, 
om aktören uppvisar kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar och inte har 
någon möjlighet att avhjälpa bristen, eller om aktören är ett aktiebolag där samtliga 
aktier övergår till en person som bedöms vara olämplig.  

I sammanhanget bör framhållas att det av förvaltningslagen följer att innehavaren av 
godkännandet ska ges tillfälle att yttra sig innan ett sådant beslut fattas. 

I 26 kap. skollagen anges de möjligheter till ingripanden som finns för en 
tillsynsmyndighet avseende skollagsreglerad verksamhet. I bestämmelserna där har 
vissa ändringar gjorts som träder i kraft den 1 januari 2019.  

Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt 
Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven. 
Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt.  

Kraven börjar dock gälla direkt efter ikraftträdandet den 1 januari 2019. Det innebär 
att det fr.o.m. då ska prövas om ägare och ledning uppfyller kraven inom ramen för 
tillsynen, och att den som redan har ett godkännande ska anmäla ändringar i den 
berörda kretsen av personer till kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet direkt 
efter ikraftträdandet.  

Kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande  
Kommunen får enligt 2 kap. 5 § c skollagen ta ut avgift för ansökningar om 
godkännande. Det innebär inte att kommunen måste göra det, men om kommunen 
beslutar sig för att ta ut en avgift ska beslutet fattas av kommunfullmäktige.  

Taxan ska bygga på självkostnadsprincipen 

När det gäller principer för avgiftssättningen finns inga särskilda regler i skollagen 
eller skolförordningen för kommunernas avgifter, utan det är kommunallagens (KL) 
bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot 
retroaktivt verkande beslut som gäller. Viss ledning kan tas av de avgifter som 
Skolinspektionen kommer att ta ut för sitt prövning av ansökningar avseende 
fristående skolor, eftersom kommunens prövning rimligen kommer att vara liknande 
avseende ansökningar om fristående förskolor.2 Varje kommuns avgift ska dock 
spegla den egna kommunens kostnader för godkännande. Kommunen får inte ta ut 
högre avgifter än motsvarande självkostnaden, som uttrycks i 2 kap. 6 § KL. Avgifter 
får alltså inte tas ut till sådana belopp att de tillför kommunen en vinst.  

                                                 
2 Skolinspektionen kommer enligt 2 kap 5 § skolförordningen ta ut en avgift på 35 000 kr för ansökan 
om nyetablering av fristående skola och 25 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.  
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Ett föreläggande kan emellertid enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer endast 
utfärdas om det finns förutsättningar för att det kan följas. Ett godkännande bör därför 
kunna återkallas utan föregående föreläggande om aktören saknar rättslig eller faktiskt 
möjlighet att åtgärda de brister som föranlett frågan om återkallelse av tillståndet. 
Detta kan t.ex. vara fallet om skälet för att ta upp frågan om återkallelse är konkurs, 
om aktören uppvisar kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar och inte har 
någon möjlighet att avhjälpa bristen, eller om aktören är ett aktiebolag där samtliga 
aktier övergår till en person som bedöms vara olämplig.  

I sammanhanget bör framhållas att det av förvaltningslagen följer att innehavaren av 
godkännandet ska ges tillfälle att yttra sig innan ett sådant beslut fattas. 

I 26 kap. skollagen anges de möjligheter till ingripanden som finns för en 
tillsynsmyndighet avseende skollagsreglerad verksamhet. I bestämmelserna där har 
vissa ändringar gjorts som träder i kraft den 1 januari 2019.  

Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt 
Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven. 
Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt.  

Kraven börjar dock gälla direkt efter ikraftträdandet den 1 januari 2019. Det innebär 
att det fr.o.m. då ska prövas om ägare och ledning uppfyller kraven inom ramen för 
tillsynen, och att den som redan har ett godkännande ska anmäla ändringar i den 
berörda kretsen av personer till kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet direkt 
efter ikraftträdandet.  

Kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande  
Kommunen får enligt 2 kap. 5 § c skollagen ta ut avgift för ansökningar om 
godkännande. Det innebär inte att kommunen måste göra det, men om kommunen 
beslutar sig för att ta ut en avgift ska beslutet fattas av kommunfullmäktige.  

Taxan ska bygga på självkostnadsprincipen 

När det gäller principer för avgiftssättningen finns inga särskilda regler i skollagen 
eller skolförordningen för kommunernas avgifter, utan det är kommunallagens (KL) 
bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot 
retroaktivt verkande beslut som gäller. Viss ledning kan tas av de avgifter som 
Skolinspektionen kommer att ta ut för sitt prövning av ansökningar avseende 
fristående skolor, eftersom kommunens prövning rimligen kommer att vara liknande 
avseende ansökningar om fristående förskolor.2 Varje kommuns avgift ska dock 
spegla den egna kommunens kostnader för godkännande. Kommunen får inte ta ut 
högre avgifter än motsvarande självkostnaden, som uttrycks i 2 kap. 6 § KL. Avgifter 
får alltså inte tas ut till sådana belopp att de tillför kommunen en vinst.  

                                                 
2 Skolinspektionen kommer enligt 2 kap 5 § skolförordningen ta ut en avgift på 35 000 kr för ansökan 
om nyetablering av fristående skola och 25 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.  

 

Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta direkta och indirekta kostnader 
som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är 
personalkostnader, material och utrustning. Exempel på indirekta kostnader är 
lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens 
eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör 
också räknas med (se prop. 1993/94:188 Lokal demokrati, s. 85).   

Beslutet får inte ha retroaktiv verkan utan avgift för ansökningar får tas ut först när 
taxebeslutet är fattat av kommunfullmäktige. Avgiften måste också bygga på 
likställighetsprincipen så att alla som söker godkännande i en och samma kommun 
behandlas lika, dvs. får erlägga samma avgift.  

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning i 13 kap KL. 

Finns bemyndigande att utfärda föreskrifter  
Det finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer att utfärda föreskrifter om villkor för godkännande. Föreskrifterna kan 
exempelvis avse närmare krav på vilken erfarenhet eller utbildning som ska krävas för 
att godkännas som enskild huvudman, eller hur den enskilde ska visa att denne har 
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Vad SKL erfar är det i dagsläget oklart om sådana föreskrifter kommer utfärdas.  

Frågor med anledning att detta cirkulär besvaras i första hand av  

Ann Sofi Agnevik, avd. för juridik, annsofi.agnevik@skl.se   

Eva-Lena Arefäll, avd. för utbildning och arbetsmarknad, eva-lena.arefall@skl.se  

Kristina Söderberg, avd. för juridik, kristina.soderberg@skl.se  

 

Germund Persson  

 

 Ann Sofi Agnevik 

 Eva-Lena Arefäll 

 Lars Kolmodin  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-05-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00962 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 
förskola och utökning av befintligt tillstånd 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avgift för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola uppgår 
till 25 000 kronor. 

Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för fristående förskola 
uppgår till 10 000 kronor. 

Avgifterna gäller från och med 2021-07-01 

            

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden beslutade 17 december 2020 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta om en avgift på 25 000 kr för hantering av ansökan om godkännande av 
fristående förskola och 15 000 kr för hantering av utökning av befintligt 
bestånd. 

Förskolenämnden beslutar enligt Borås Stads reglemente om godkännande av 
fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av 
fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg. 

Den 7 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen. 
Beslutet innebar att det infördes skärpta krav på insikt, lämplighet och 
ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. Ändringarna 
började gälla den 1 januari 2019. 

För Förskolenämnden innebar de skärpta kraven att bedöma ytterligare 
omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor. 
De skärpta kraven omfattar dock inte pedagogisk verksamhet. När det gäller 
fristående skolor är det Skolinspektionen som prövar och har tillsyn över de 
skärpta kraven. Ändringarna innebar även att kommunen får ta ut en avgift. 

När det gäller avgiftssättningen finns inga särskilda regler i skollagen eller 
skolförordningen för kommunernas avgifter, utan det är kommunallagens 
bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet 
mot retroaktivt verkande beslut som gäller. Vid beräkning av självkostnaderna 
får alla relevanta direkta och indirekta kostnader tas med. SKR uttalar att viss 
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ledning kan tas av de avgifter som Skolinspektionen tar ut för sin prövning av 
ansökningar avseende fristående skolor (35 000 kr för nyetablering och 25 000 
kronor för utökning).  

Förskoleförvaltningen har noterat att flera kommuner idag tar ut avgift för 
handläggning av ansökningar om att starta ansökningar om att starta fristående 
förskola med följande exempel: 
 

• Malmö: 25 000 kr för ansökan om tillstånd.  

• Halmstad: 25 000 kr för ansökan om tillstånd vid nyetablering eller ändrat 
huvudmannaskap och 15 000 kr vid väsentliga förändringar i befintliga 
tillstånd.  

• Skellefteå: 26 000 kr respektive 13 000 kr för samma hantering.  

• Göteborgs 25 000 kr respektive 18 000 kr.  

• Kävlinge: 35 000 kr för nyetablering och 25 000 för utökning av befintligt 
tillstånd. 

Förskoleförvaltningen får inte särskilt många ansökningar, men behöver avsätta 
en hel del tid för att säkerställa att de godkännandeprövningar som görs blir rätt 
både utifrån gällande lagstiftning, den sökandes perspektiv och utifrån barnets 
bästa. Av erfarenhet behöver även sökande en hel del stöd från 
Förskoleförvaltningen för att kunna förtydliga och komplettera sin ansökan.  
 
Förskoleförvaltningen har gjort en sammanställning på ungefärlig tidsåtgång för 
hantering av ny ansökan för att starta fristående verksamhet. Den är väldigt 
generell och kan givetvis se annorlunda ut i det enskilda fallet. 
Kostnaden för dessa timmar överstiger det förslag till avgift som 
Förskolenämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta. Då är inte heller 
taget till övriga direkta kostnader som exempelvis material och utrustning, eller 
indirekta kostnader som exempelvis lokalkostnader. Ett annat skäl att ta ut 
avgift är att det kan innebära att de ansökningar som kommer in är 
genomarbetade samt att säkerställa att de som söker noggrant tänkt igenom och 
planerat vad det innebär att starta en fristående förskola.  
 

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens beslut Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 
förskola och utökning av befintligt tillstånd 
2. SKR Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva 
fristående förskola 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Förskolenämnden 
 
 
 
 

För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Förskolenämnden 
 
 
 
 

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

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-05-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00206 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.             

Ärendet i sin helhet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit 
med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020.  

Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att 
besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen är 
tillräcklig. I årsredovisningen görs två avsteg från lagen om kommunal 
bokföring och redovisning då det saknas en driftredovisning och en 
investeringsredovisning. Det är dock angeläget att förbundets utveckling med 
att förbättra målformulering och måluppföljning fortsätter, liksom att den 
interna kontrollen utvecklas genom att samtliga kontrollmoment genomförs 
och att direktionen genomför en egen riskanalys.       

Årsrapporten bedöms i huvudsak uppfylla lagstiftarens krav och Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendationer. Det har inte framkommit några 
väsentliga avvikelser från god redovisningssed i revisorernas granskning. 
Resultatet bedöms i huvudsak vara förenligt med de mål som direktionen 
beslutat om.  

Resultatet för 2020 uppgår till +107 tkr jämfört med -866 tkr för 2019. Det 
egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 9 784 tkr, balansomslutningen till 
78 261 tkr och soliditeten (andel eget kapital) till 13 % (f å 14 %). Borås Stads 
bidrag till förbundet 2020 var 16 300 tkr.        

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2021-05-17 
2. Årsredovisning och revisionsberättelse från Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, 2021-04-20   

Nr 86
Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund
2021-05-17 Dnr KS 2021-00206 1.2.4.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

 
 
 

 
 
    2021-04-20  
 
 
 
    Till medlemskommunerna i  
    Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
     
 
 

Årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse  
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde  
2021-02-12 att godkänna årsredovisning för 2020 samt att översända densamma tillsammans med 
revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  
 
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen snarast på info@borasregionen.se  

 
 
 
 

Linda Bergholtz 
Administrativ chef  

 
 

Bilagor 
1 Protokollsutdrag  
2 Årsredovisning 2020 
3 Revisionsberättelse 
4 Revisionsrapport Borås Stad 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

 
 
 

 
 
    2021-04-20  
 
 
 
    Till medlemskommunerna i  
    Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
     
 
 

Årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse  
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde  
2021-02-12 att godkänna årsredovisning för 2020 samt att översända densamma tillsammans med 
revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  
 
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen snarast på info@borasregionen.se  

 
 
 
 

Linda Bergholtz 
Administrativ chef  

 
 

Bilagor 
1 Protokollsutdrag  
2 Årsredovisning 2020 
3 Revisionsberättelse 
4 Revisionsrapport Borås Stad 
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  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2021-02-12 
Omfattning: §§ 1-14 

Sida 10 (16) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer: 2021/SKF0102 
 
Beslut 
Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns och  
översänds tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet 
 
Sammanfattning 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 107 tkr gentemot budget vilket är 973 tkr högre än 
2019. De största avvikelserna är förbundskansliet som redovisar ett positivt resultat gentemot 
budget om 1 221 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt resultat om 1 119 tkr. 
Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat, vilket beror på att de 
interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2021. 
 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om knappt 200 tkr i 
förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet överensstämmer därmed med 
tidigare lagd prognos. Förbundskansliet redovisar ett överskott om 1 221 tkr vilket är knappt 300 tkr 
lägre än prognosen vid delåret. Överskottet beror på minskade personalkostnader, bland annat till 
följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till 
följd av effektiviseringar. 
 
Medarbetarcentrum redovisar ett överskott om 5 tkr, vilket är knappt 250 tkr lägre än prognosen vid 
delåret. Differensen förklaras av en ökad semesterlöneskuld. Business Region Borås prognosticerade 
ett överskott om 400 tkr och resultatet för helåret blev knappt 1 000 tkr. Överskottet beror på icke 
utförda aktiviteter på grund av coronapandemin samt att tjänsten var obemannad del av året. BRB:s 
faktiska resultat bokförs som ett nollresultat. 
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 1 250 tkr. Det 
totala driftunderskottet blev 519 tkr och beror på det minskade bidraget från Skolverket samt 
minskade intäkter till följd av coronapandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de 
minskade intäkterna har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ 
finansiering. Det totala resultatet för helåret blev ett underskott om 1 119 tkr varav 600 tkr är 
direktavskrivna kostnader för den nya astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-
02-23 ska belasta eget kapital.  
 
Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 800 tkr och resultatet blev ett 
överskott om 884 tkr. Överskottet förklaras av överflyttade medel från 2019 om 454 tkr, inställda 
aktiviteter till följd av coronapandemin samt såld tjänst till Västra Götalandsregionen motsvarande 
50 % under mars-oktober och därefter 80 %. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett 
nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att 
hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 
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  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2021-02-12 
Omfattning: §§ 1-14 

Sida 10 (16) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer: 2021/SKF0102 
 
Beslut 
Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns och  
översänds tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet 
 
Sammanfattning 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 107 tkr gentemot budget vilket är 973 tkr högre än 
2019. De största avvikelserna är förbundskansliet som redovisar ett positivt resultat gentemot 
budget om 1 221 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt resultat om 1 119 tkr. 
Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat, vilket beror på att de 
interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2021. 
 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om knappt 200 tkr i 
förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet överensstämmer därmed med 
tidigare lagd prognos. Förbundskansliet redovisar ett överskott om 1 221 tkr vilket är knappt 300 tkr 
lägre än prognosen vid delåret. Överskottet beror på minskade personalkostnader, bland annat till 
följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till 
följd av effektiviseringar. 
 
Medarbetarcentrum redovisar ett överskott om 5 tkr, vilket är knappt 250 tkr lägre än prognosen vid 
delåret. Differensen förklaras av en ökad semesterlöneskuld. Business Region Borås prognosticerade 
ett överskott om 400 tkr och resultatet för helåret blev knappt 1 000 tkr. Överskottet beror på icke 
utförda aktiviteter på grund av coronapandemin samt att tjänsten var obemannad del av året. BRB:s 
faktiska resultat bokförs som ett nollresultat. 
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 1 250 tkr. Det 
totala driftunderskottet blev 519 tkr och beror på det minskade bidraget från Skolverket samt 
minskade intäkter till följd av coronapandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de 
minskade intäkterna har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ 
finansiering. Det totala resultatet för helåret blev ett underskott om 1 119 tkr varav 600 tkr är 
direktavskrivna kostnader för den nya astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-
02-23 ska belasta eget kapital.  
 
Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 800 tkr och resultatet blev ett 
överskott om 884 tkr. Överskottet förklaras av överflyttade medel från 2019 om 454 tkr, inställda 
aktiviteter till följd av coronapandemin samt såld tjänst till Västra Götalandsregionen motsvarande 
50 % under mars-oktober och därefter 80 %. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett 
nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att 
hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 

  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2021-02-12 
Omfattning: §§ 1-14 

Sida 11 (16) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting 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 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 

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 

 
Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 784 tkr, fördelat på kansliet 8 155 tkr, Navet 908 tkr och 
Medarbetarcentrum 721 tkr. Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska kostnaderna för den nya 
astronomiutställningen på Navet science center belasta eget kapital. Förbundets egna kapital 
överstiger det finansiella målet. 
 
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 14 av 21 
mål anses helt uppfyllda, fyra mål anses delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda. Utöver de fastställda 
mål som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med 
medlemskommunerna initierat och påbörjat insatser inom en rad områden, exempelvis utvecklat 
stöd för kommunerna kopplat till coronapandemin, reviderat och ställt om projektinsatser samt 
utökat deltagandet i regionala samverkansarenor.  
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på 
gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att 
verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god 
ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.   
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds Årsredovisning 2020

1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt-
visande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredo-
visningen är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.  

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen 
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisions-
kontor och redovisas i innevarande rapport.  

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning 
och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlig-
hetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning 
(RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redo-
visning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redo-
visningssed?

 Ŋ Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses 
utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

 Ŋ Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål,  
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 
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Räkenskaperna granskas enligt följande:

• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen, d.v.s. 
att räkenskaper och årsredovisning upprättats

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den ekonomis-
ka ställningen vid årets slut

• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redo-
visningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommen-
dationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser 
Sjuhärads kommunalförbund)

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovis-
ningsåret)

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om  deuppgifter som ska ingå i års-
redovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. 

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Direktionen i Sjuhärads kommunalförbund är ansvarig.

1.4 Metod  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar 
att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att 
pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med 
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för 
 väsentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1 Granskning av 
fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större 
avvikelser under 2020 har utförts. 

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar och kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. Avstämning har genomförts 
med tjänstepersoner vid Sjuhärads kommunalförbund. 

1.5 Projektorganisation
Samuel Kaufman är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Duong och Anna 
Sandström. 

1 Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i Sörmlands läns 

landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av årsbokslut och årsredovisning  
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2 Granskningsresultat
2.1 Årsredovisning 
Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kom-
munalförbund upprätta en årsredovisning. 

En årsredovisning ska bestå av: 

• en resultaträkning, 

• en balansräkning,

• en kassaflödesanalys,

• noter, 

• en driftredovisning,

• en investeringsredovisning, och

• en förvaltningsberättelse

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av för-
bundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en driftredovisning och en investerings-
redovisning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, med undantag av driftredovisning 
och investeringsredovisning, i allt har väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsbe-
rättelse innehålla följande delar: 

• Utvecklingen av verksamheten

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Förväntad utveckling

• Väsentliga personalförhållanden

• Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

• God ekonomisk hushållning

• Ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året 
Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning i huvudsak följer 
den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som 
anges i lagstiftningen.

Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads kommunalförbunds årsre-
dovisning innehåller en sammanställning av fokusområden, mål och mätetal. I årsredovisningen 
genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2020.
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Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning 
Enligt 5 kap. 1 § ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader 
under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens 
poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR.

2.4.1 Ekonomiskt resultat 
Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett överskott på 107 tkr för perioden 2020-01-01–2020-
12-31, vilket innebär ett överskott på 78 tkr jämfört med budget för samma period. Resultatet för 
förbundskansliet uppvisar ett överskott om 1 221 tkr och Navet science center uppvisar ett negativt 
resultat på 1 119 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 9 784 tkr. 

Överskottet på förbundskansliet beror på minska personalkostnader bland annat till följd av 
statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till följd 
av effektiviseringar. Navet science center redovisar ett underskott och det beror på det minskade 
bidraget från Skolverket, investering i en astronomiutställning samt minskade intäkter till följd 
av coronapandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de minskade intäkterna har dock 
balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering. 

2.5 Balansräkning 
Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller kommu-
nalförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räken-
skapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 

En större investering om 1 738 tkr har genomförts i en ny astronomiutställning. Enligt beslut i 
direktionen 2018-02-23 ska denna belasta det egna kapitalet. 

Enligt 6 kap. 2 § framgår det att balansräkningen ska ställas upp enligt uppställningsformen i 
LKBR. Revisionskontoret noterar att resultatutjämningsreserven inte finns redovisad i balans-
räkningen. 

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är i huvudsak uppställd enligt LKBR och om-
fattar tillräckliga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående 
balanser. Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning och 
årets resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Revisionskontorets 
samlade bedömning är att balansräkningen i allt väsentlighet ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättningar, skulder och eget kapital. 
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2.6 Kassaflödesanalys 
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller kommunalförbundets 
in- och utbetalningar under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys 
och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.  

2.7 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet för-
håller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen 
ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller kommunalförbundets investerings-
verksamhet. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget 2020 finns redovisad i resulta-
träkningen. Revisionskontoret bedömer att det inte uppfyller kraven för en driftredovisning enligt 
RKR 14 Drift- och investeringsredovisning. Det saknas även en investeringsredovisning som 
uppfyller RKR 14 Drift- och investeringsredovisning. Revisionskontoret noterar att en investering 
finns redovisad under kapitel 2.6 investeringsverksamhet i årsredovisningen. Revisionskontoret 
bedömer att förbundet behöver fortsatt se över drift- och investeringsredovisningen så att de 
uppfyller RKR R14 Drift- och investeringsredovisning. 

2.8 Balanskrav 
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och re-
dovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kom-
munallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet 
att inte reglera ett negativt resultat.

RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning 
av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och kommunallagen. 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas 
för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Revisionskontoret noterar att balanskravsutredningen i årsredovisningen redovisar ett positivt 
resultat om 107 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserven (RUR). 

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutets 
transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovis-
ningssystemet. 
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2.10 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att Kommunfull-
mäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § kommunallagen. 
Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta om riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning för kommunen”. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har upp-
nåtts och följts.  

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2020 beslutat om två finansiella mål; 

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 

2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisningen har en 
skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår båda målen under året. Förbundets 
samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen 
och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. 

2.11 Måluppfyllelse
Sjuhärads kommunalförbunds målarbete

Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen har beslutat om det över-
gripande målet; 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.

Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och 
Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden 
inom sitt kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalför-
bundet inom sitt verksamhetsområde. 

I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet Science Center, 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsombud.

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 för Förbundet. 
Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda 
fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om 
”Det goda livet”. 

Under året har förbundets verksamhet påverkats av coronapandemin vilket lett till omprioritering 
och förändrad inriktning för många verksamheter. En enkät har skickats ut till de nätverk och 
arbetsgrupper förbundet driver och 125 svar har inkommit. Av dessa anger 92 % att förbundets 
nätverksträffar bidrar till god samverkan och erfarenhetsutbyte i hög eller mycket hög grad. 
Bedömningen är därför att verksamheten uppnått god måluppfyllelse ur ett helårsper s pektiv.
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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.

Fokusområden för 2020 är:

• 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.

Basverksamhet och Business region Borås (BRB)
Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna 
projekten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen.

För förbundets basverksamhet och business region Borås (BRB) presenteras i årsredovisningen 
21 mål med tillhörande 33 mätetal. Förbundet gör bedömningen att man nått 14 mål under 
verksamhetsåret och inte nått sju av målen under verksamhetsåret.

3 4 14 0 av 21 mål

Förbundet uppger att coronapandemin haft stor påverkan på förbundets verksamhet och därmed 
även måluppfyllelsen. Verksamheterna har fått ställa om och ett antal planerade aktiviteter har 
inte kunnat genomföras.

Dataskyddsombud
Det övergripande målet för dataskyddsombuden är att ”Säkerställa ett gott skydd av den personliga 
integriteten”.  

Förbundet har fastställt nio mål samt nio mätetal för verksamhetsområdet avseende 2020. I 
årsredovisningen redogör förbundet att man uppfyllt fem av nio målen. Fyra av målen bedömer 
förbundet vara delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen bedöms av förbundet i dessa påverkats mycket 
av följderna av coronapandemin.

0 4 5 0 av 9 mål

Medarbetarcentrum
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.

Förbundet har fastställt sex mål och elva mätetal för verksamhetsområdet avseende 2020. 
Revisionskontoret noterar att mätetalen för målen är en blandning mellan utvärderingsbara mä-
tetal och aktiviteter samt att förbundet inte redogör för alla mätetal man har uppgett. Förbundet 
bedömer att samtliga mål för verksamhetsåret 2020 är uppfyllda.
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Navet Science Center
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.

Förbundet uppger att coronapandemin i hög grad har påverkat Navets verksamhet och därmed 
måluppfyllelsen. Helgverksamheten för allmänheten stängde mellan 6 april - 24 juni och hade 
begränsade öppettider under sommaren. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har 
flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. 
Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verk-
samheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik 
och biologi. Förbundet menar att detta har lett till mindre intäkter än prognosticerat. Ett antal 
kostnadsreducerande åtgärder har vidtagits och en ny organisation har förhandlats. Möjligheterna 
till alternativ finansiering har setts över och nya ansökningar om medel har genererat intäkter.

Förbundet har fastställt nio långsiktiga mål tillsammans med 64 verksamhetsmål för 2020. 
Förbundet bedömer att 41 av målen har uppnåtts samt att 23 inte uppnåtts under 2020 varav 8 
delvis uppnåtts. 

15 8 41 0 av 64 verksamhetsmål

Förbundet gör ingen bedömning om verksamheten uppnått uppsatta långsiktiga mål för 2020.

Närvårdskontoret Södra Älvsborg 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisato-
riskt 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/Skapa mervärde

• Sprida inspiration och glädje för samverkan

Den gemensamma målbild som har tagits 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.

För att uppnå ovanstående målbild ska fyra målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs upp via 
resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till delregionalt 
politiskt samråd och till styrgrupp närvård flera gånger per år.
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Förbundets bedömning är att Närvårdssamverkan inte når tre av indikatorerna under verksam-
hetsåret. 

Förbundet uppger måluppfyllelse vid årets slut enligt följande:

3 0 1 0 av 4 målindikatorer

Indikatorerna som förbundet bedömer att man inte uppfyller är:

• Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5%.

• Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts 
de senaste 12 månaderna, ska ökas med 5 % på årsbasis (enligt Munin).

• Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 145 st.  
på årsbasis 

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund i budget och verksamhetsplan 
för 2020 har fastställt ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden för förbundet, ett 
övergripande mål för dataskyddsombud, två övergripande mål för Medarbetarcentrum. Därutöver 
har Närvårdssamverkan Södra Älvsborg fyra målindikatorer och en gemensam målbild som 
kommer genom inriktningsdokumentet Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022. Utöver 
detta har förbundet fastställt 21 mål med 33 tillhörande mätetal för basverksamheten och Business 
region Borås (BRB), nio mål och nio mätetal för verksamhetsområdet Dataskyddsombud, sex 
mål och elva mätetal för verksamhetsområdet Medarbetarcentrum och nio långsiktiga mål med 
64 verksamhetsmål för verksamhetsområdet Navet Science Center.

Totalt för förbundets hela verksamhet rör det sig om:

• 1 övergripande strategiskt mål

• 7 fokusområden för basverksamhet och BRB

• 1 övergripande mål för dataskyddsombud

• 2 övergripande mål för medarbetarcentrum

• 4 målindikatorer för Närvårdssamverkan

• 9 långsiktiga mål för Navet Science center

• 110 mål varav 64 är verksamhetsmål för Navet Science center 

• 53 mätetal

Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att närma sig sitt övergripande strate-
giska mål och förbundet gör bedömningen att man kommer uppnå god strategisk måluppfyllelse 
ur ett helårsperspektiv. Kommunalförbundet har också i huvudsak redogjort för de olika verksam-
heternas måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål eller förbundets inriktningsmål.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 130 olika mål samt 57 mätetal/målin-
dikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksamheter. 
Det redovisas inte alltid en bedömning om uppföljningen av mätetal innebär en måluppfyllnad 
eller inte. Förbundet har i flera fall inte heller angivit målvärden för de valda mätetalen.
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2.12 Konsekvenser av Coronaviruset
Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av 
coronapandemin med nedstängd verksamhet under stora delar av året. Även övriga verksamheter 
inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin genom att ställa in utbildningar och 
möten eller ställa om dessa till digitala. Ett antal av de projekt som beviljats tillväxtmedel har 
lämnat in reviderade projektplaner, i de flesta fall handlar det om förskjutning av tidplanen samt 
omställning till digitala lösningar. Flera av förbundets medarbetare har deltagit i olika former av 
coronarelaterade insatser; lokalt, regionalt och nationellt. Kommunalförbundet har fått statligt 
stöd i form av minskade arbetsgivaravgifter under fyra månader samt återbetalad sjukersättning. 

Sammantaget har pandemin inneburit en påverkan på förbundets verksamhet och ekonomi. Detta 
gäller särskilt Navet. Ordinarie verksamhet fått stå tillbaka och utvecklingsinsatser försenats, 
vilket fått konsekvenser för måluppfyllelsen.

2.13 Bevakningsområden 
Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har under året särskilt bevakat följande områden.  

Styrning/tilldelning av tillväxtmedel 
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.  

Till följd av coronapandemin gjordes en extra uppföljning och lägesrapport för pågående tillväx-
tprojekt under våren. Några projekt redovisade större avvikelser, men de flesta har ställt om till 
digitala modeller. En begränsad utlysning för pågående tillväxtprojekt genomfördes i september 
med beslut i Direktionen i oktober. I dagsläget pågår 15 tillväxtprojekt samt tre projekt inom 
miljö och fem inom kultur. Därtill har sex förstudier beviljats medel under året. Allt genomfört 
enligt antagen modell. Två träffar har genomförts med de projekt som beviljats medel inom 
området “Stärka Sjuhärads attraktivitet” samt kultur. Syftet var att skapa kännedom och hitta 
synergieffekter för att utnyttja medlen effektivt.

Utvärdering av projektresultat 
De senaste åren har två dokument tagits fram avseende projekt som fått tillväxtmedel av Sjuhärads 
kommunalförbund. Västra Götalandsregionen (VGR) genomförde 2019 uppföljning av delregio-
nala tillväxtmedel2 och Sjuhärads kommunalförbund har, med hjälp av konsulten WSP Advisory, 
tagit fram Uppföljning av projektmedel 2014–2019. Båda dokumenten visar på kvantitativa 
uppgifter om projekten och tillväxtmedlen utifrån gemensamma parametrar såsom kostna-
der, projektinriktning, medfinansiering samt projektets omfattning i förhållande till aktörer. 
Rapporten från WSP beskriver även ett antal projekt som fallstudieobjekt för att illustrera resultat 
från projektmedel. Rapporten från VGR är deskriptiv och gör ingen analys över projektresultat. 
Rapporten från WSP drar följande slutsats angående Sjuhärads kommunalförbund tillväxtmedel:

Vi menar att uppföljningens resultat pekar mot att arbetet med medlen ligger i linje med de över-
gripande målen och att de insatser som görs har som gemensam nämnare att de bidrar till regional 
utveckling (i olika former och ur olika perspektiv bör tilläggas).

2 Delregionala tillväxtmedel 2019, VGR Analys 2020:28, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 2020-05-19
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Förbundet uppger att de kommer att göra liknande utvärderingar i framtiden. Utöver det pågår 
ett arbete med en lokal utvecklingsstrategi med utgångspunkt ur VGR:s nya utvecklingsstrategi 
för 2021–2030.3 I denna ingår nya rutiner för insamling av kvantitativ mätvärden för projekten 
som för tillväxtmedel. På så vis tror förbundet att man kommer att lättare kunna göra analyser 
och utvärderingar av projektmedlen framgent.

2.14 Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har vidare 
ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt. 

Sjuhärads kommunalförbund har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av Direktionen 
2019-12-06. Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern 
kontroll. Direktionen har inte gjort en egen riskanalys. 

Löner intern kontroll
Som en del av granskningen av förbundets interna kontroll har Revisionskontoret gjort en ge-
nomgång av förbundets löneprocess. I genomgången har bland annat verksamhetsföreträdare 
intervjuats.  Angående internkontroll avseende löner finns följande post i Sjuhärads kommunal-
förbunds internkontrollplan:

4. Löner Kontroll att rätt utbetalning  
sker till rätt person 
 
Kontroll mot avtalad lön

Stickprov 
 
 
Stickprov

2 ggr/år 
 
 
2 ggr/år

Administrativ chef 
 
 
Administrativ chef

Administrativ chef gör stickprov utifrån utanordningslistan två ggr/år och kontrollerar att det 
stämmer. Därutöver kontrolleras lönelistorna månadsvis av controller och ekonom. Sedan gör 
den administrativa chefen en extra stickprovskontroll två ggr/år.

Sjuhärads kommunalförbund uppger i årsrapporten att arbetet med intern kontroll fortlöper 
enligt fastställd plan med undantaget att kontrollmomentet avseende ”IT-policyn är känd och 
efterlevs” då denna policy saknas.

3 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030
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3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak uti-
från kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed samt om resultatet i redovisningen 
är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är 
Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång 
av direktionens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs 
av olika underlag. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll 
samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också 
granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar 
som har varit riktade mot förbundet under året.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som finns 
för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt 
ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en driftre-
dovisning och en investeringsredovisning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen med 
undantag av driftredovisning och investeringsredovisning i allt väsentligt har upprättats i enlighet 
med LKBR och god redovisningssed. Förbundet behöver upprätta en drift- och en investerings-
redovisning som en del av sin årsredovisning. Förhållandena bedöms som avvikelser från LKBR. 

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.  För helåret 2020 redovisar för-
bundet ett överskott om 107 tkr, vilket är ca 78 tkr bättre än budgeterat resultat. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisning 2020 
har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar att förbundet 
uppnår båda de finansiella målen. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl 
de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning 
därmed kan anses vara uppfyllda. 

Kommunalförbundet har i ”Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen, Sjuhärads kom-
munalförbund” beslutat om ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden och ett antal 
olika former av mål för Förbundets olika verksamheter.

Förbundet bedömer att det övergripande målet har uppnåtts under verksamhetsåret. Förbundet 
har identifierat och valt ut mätetal för vissa av de verksamhetsspecifika målen, men i flera fall 
inte angett något målvärde för dessa.

Förbundet har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av Direktionen. Förbundet har 
antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Direktionen har 
inte genomfört en egen riskanalys. Sjuhärads kommunalförbund redovisar uppföljningen av 
intern kontroll i årsredovisningen. 

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 130 olika mål samt 57 olika mätetal/mål-
indikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksamheter. 
Förbundet redovisar uppfyllelsen av verksamhetsmål i löptext men för medarbetarcentrum eller 
Navet Science center finns det inte alltid någon tydlig uppställning som visar om dessa anses 
uppnådda eller inte. Förbundet har identifierat och valt ut mätetal för flera av verksamhetsmålen, 
men i flera fall inte angett något målvärde för dessa. Detta medför att målen i förekommande 
fall är svåra att verifiera med revisionell säkerhet. Kommunalförbundet har fortsatt sin förbätt-
ring avseende måluppföljningen jämfört med föregående år. Revisorerna rekommenderar att 
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Förbundet fortsätter att se över antalet mål, målen och mätetalens utformning samt överväger en 
harmoniserad struktur och metod för uppföljning av de olika verksamheterna inför kommande år. 

Sammanfattningsvis kan revisorerna konstatera att Sjuhärads kommunalförbund överlag har 
redovisat vad de gjort för att uppnå övergripande mål och sina fokusområden.

Revisorerna bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för årsbokslutet redogör för 
väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över 
hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att Förbundet i årsrapport 
2020 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Direktionens fastställda mål bedömer 
revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som 
Direktionen fastställt. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men bör utvecklas genom att samtliga kontroll-
moment genomförs. Den bör även utvecklas genom att direktionen genomför en egen riskanalys.

 

Borås 2021-03-18

Andreas Ekelund, 
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Samuel Kaufman 
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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11 PPoolliittiisskk  rreepprreesseennttaattiioonn    
11..11 DDiirreekkttiioonn  

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sex 
sammanträden under 2020. 
 

Ordförande  Malin Carlsson (S) 
 

Borås Stad 
 

 Tom 200331 
Ordförande  Ulf Olsson (S) Borås Stad  From 200401 
1e vice ordförande Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun  
2e vice ordförande Lisa Dahlberg (S) Marks kommun  
Ledamot Michael Plogell (FR) Bollebygds kommun  
Ledamot Annette Carlson (M) Borås Stad  
Ledamot Gunnar Andersson (M) Herrljunga kommun  
Ledamot Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun  
Ledamot Tony Hansen (S) Tranemo kommun  
Ledamot Roland Karlsson (C) Ulricehamns kommun  
    
Ersättare Lars-Erik Olsson (S) Bollebygds kommun  
Ersättare Kerstin Hermansson (C) Borås Stad  
Ersättare Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad  
Ersättare Mats Palm (S) Herrljunga kommun  
Ersättare Tomas Johansson (M) Marks kommun  
Ersättare Johan Björkman (M) Svenljunga kommun  
Ersättare Lennart Haglund (C) Tranemo kommun  
Ersättare Wiktor Öberg (M) Ulricehamns kommun  
Ersättare Tony Willner (S) Vårgårda kommun  
    Adjungerad Christofer Bergenblock (C) Varbergs kommun  
Adjungerad Jana Nilsson (S) Varbergs kommun  
Adjungerad Ingemar Basth (MP)   
Adjungerad Jan-Olof Sundh (V)   
Adjungerad Crister Spets (SD)   
Adjungerad Mikael Levander (NU)   
Adjungerad  Monica Björsell (LPO)   Tom 200227 
Adjungerad  Thomas Carlsson (LPO)   From 200228 
Adjungerad Anna Svalander (L)   

 

11..22 RReevviissoorreerr  

Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, 
Mark och Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås revisor är sammankallande. 
Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare. 
 

Ordinarie Boris Preijde (M) Borås Stad  
Ordinarie  Roger Fogelström (M) Marks kommun Tom 200923 
Ordinarie Marijke Hallencreutz (M) Marks kommun From 200924 
Ordinarie Malin Myrman (M) Tranemo kommun  
Ordinarie Ingrid Isaksson (S) Ulricehamns kommun  
Ordinarie Weine Eriksson (S) Vårgårda kommun  
Ersättare Ingwer Kliche (S) Borås Stad  
Ersättare Eva Ryberg (S) Marks kommun  
Ersättare Lars-Erik Josefsson (M) Ulricehamns Kommun  
Ersättare Göran Frantz (M) Vårgårda kommun  
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22 FFöörrvvaallttnniinnggssbbeerräätttteellssee  

22..11 OOrrggaanniissaattiioonn  oocchh  vveerrkkssaammhheettssiiddéé  

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. Förbundet är ett offentligrättsligt 
organ utifrån kommunallagen. 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 Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt 
nominerar deltagare till styrelsen för VästKom. 
 
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 

22..11..11 MMååll  

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.  

22..11..22 VVeerrkkssaammhheett  oocchh  ffiinnaannssiieerriinngg    

Förbundet bedriver verksamhet inom regional utveckling samt välfärd och kompetens med syfte att 
främja samverkan mellan medlemskommunerna. Förbundet driver även delregionala projekt och 
verksamheter på uppdrag av medlemskommunerna samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra 
Götalandsregionen.  
 
Förbundskansliet bistår den politiska strukturen och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar 
och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och 
kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp 
utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på 
delregional, regional och nationell nivå. 
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22 FFöörrvvaallttnniinnggssbbeerräätttteellssee  

22..11 OOrrggaanniissaattiioonn  oocchh  vveerrkkssaammhheettssiiddéé  

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. Förbundet är ett offentligrättsligt 
organ utifrån kommunallagen. 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 Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt 
nominerar deltagare till styrelsen för VästKom. 
 
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 

22..11..11 MMååll  

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.  

22..11..22 VVeerrkkssaammhheett  oocchh  ffiinnaannssiieerriinngg    

Förbundet bedriver verksamhet inom regional utveckling samt välfärd och kompetens med syfte att 
främja samverkan mellan medlemskommunerna. Förbundet driver även delregionala projekt och 
verksamheter på uppdrag av medlemskommunerna samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra 
Götalandsregionen.  
 
Förbundskansliet bistår den politiska strukturen och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar 
och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och 
kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp 
utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på 
delregional, regional och nationell nivå. 
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Verksamheten finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna samt via bidrag 
för tillväxtsatsningar från Västra Götalandsregionen. Tillväxtmedel och projektmedel utgör de största 
intäktsposterna för förbundet. Majoriteten av dessa delas sedan ut till externa parter för olika projekt 
och utvecklingsarbeten enligt fastställd modell.  
 
Dataskyddsombudsverksamheten, Medarbetarcentrum och Navet science center finansieras och nyttjas 
olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna redovisningen. Detta 
gäller även Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som finansieras av både medlemskommunerna och 
Västra Götalandsregionen. Även Business Region Borås redovisas separat och från och med 2020 är 
kansliet och tillväxtmedel/projekt separata enheter. 
 
Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning. 
 

Verksamhet Finansiering 
Kansli Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 41 kr för finansiering av kansli och 

basverksamhet. Varberg 11 kr/invånare. 
Tillväxtmedel samt projekt Anslag för tilldelning av tillväxtmedel är 17 500 tkr varav 

medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr (37 kr/invånare) och 
Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver 
tillväxtmedel erhålls projektmedel från andra externa parter.  

Business Region Borås Medlemsavgift 6 kr/invånare. 
Dataskyddsombud Fast avgift om 129 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del 

baserad på antal invånare. 
Medarbetarcentrum Medlemsavgift samt försäljning av tjänster. 
Navet science center Medlemsavgift, bidrag från Skolverket och Västra Götalandsregionen, 

sålda tjänster samt temporära projektmedel. 
Närvårdssamverkan Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 50 % samt temporära projektmedel. 
 

22..22 HHäännddeellsseerr  aavv  vväässeennttlliigg  bbeettyyddeellssee  

Det är framförallt två händelser som haft stora konsekvenser för verksamheten under året; 
coronapandemin och minskat bidrag från Skolverket avseende Navet science center. 
 
Skolverkets bidrag till Navet science center minskades med 1 100 tkr för innevarande år till följd av 
förändrad fördelningsmodell, där hänsyn inte längre tas till kvalitet utan enbart kvantitativa variabler. 
Beslutet kom 29 april och var oväntat. Då bidraget förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år 
har en översyn gjorts av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet 
och ekonomi i balans from 2021.  
 
Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av 
coronapandemin. Helgverksamheten för allmänheten stängde 6 april och Navet har sedan hållit stängt, 
med undantag av sommarperioden då verksamheten hade begränsade öppettider och begränsat antal 
besökare. Naturligtvis med mindre intäkter än prognosticerat som följd. Utbildningar och konferenser i 
Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har 
ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om 
verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik 
och biologi. Ett antal kostnadsreducerande åtgärder har vidtagits och en ny organisation har 
förhandlats. Möjligheterna till alternativ finansiering har setts över och nya ansökningar om medel har 
genererat intäkter.  
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

B 3380

Årsredovisning 
Datum: 2021-02-12 

Sida 7 (34) 
 

 
 

Även övriga verksamheter inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin. Utbildningar och 
möten har ställts in eller genomförts digitalt och arbetsuppgifter har prioriterats om. Ett antal av de 
projekt som beviljats tillväxtmedel har lämnat in reviderade projektplaner, i de flesta fall handlar det om 
förskjutning av tidplanen samt omställning till digitala lösningar. 
 
Pandemin har haft stora konsekvenser för besöksnäringen och projektledaren för Destination 
Boråsregionen arbetade under våren med att starta upp en Företagsjour med syfte att ge företagen i 
regionen hjälp och rådgivning i den svåra sits pandemin medför.  
 
Många av förbundets medarbetare har deltagit i olika former av coronarelaterade insatser; lokalt, 
regionalt och nationellt. Exempel är länsgemensamma kraftsamlingar kring företagsstöd, regionala 
kompetensutvecklingsinsatser för varslad personal samt samordning av delregionala insatser inom 
ramen för kompetensrådet. Regionutvecklare inom välfärdsområdet samt Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg har näst intill enbart arbetat med samordningsinsatser och stöd till medlemskommunerna, 
vilket innebär att övriga insatser inom välfärdsutvecklingen fått stå tillbaka. 
 
Förbundet har fått statligt stöd i form av minskade arbetsgivaravgifter under fyra månader samt 
återbetalad sjukersättning. Sammantaget har förbundets verksamheter kunnat möta pandemin 
ekonomiskt utan större påverkan. Dock har ordinarie verksamhet fått stå tillbaka och 
utvecklingsinsatser försenats, vilket fått konsekvenser för måluppfyllelsen. 

22..33 VVäässeennttlliiggaa  ppeerrssoonnaallfföörrhhåållllaannddeenn  

På grund av förändringar i rapporteringsskyldigheten saknas vissa historiska uppgifter. 
 

 2018 2019  2020 
Antal anställda, åa (se bilaga 1) 44,1 44,4 42,2 
Sjukfrånvaro total i %  3,2 1,9 2,3 
Män 0,7 1,0 0,5 
Kvinnor 4,5 2,4 3,2 
Sjukfrånvaro 1-14 dgr i % av total sjukfrånvaro 34,8 47,2 38,7 
Män 100 53,3 18,8 
Kvinnor 29,3 45,9 35,7 
Sjukfrånvaro över 60 dgr i % av total sjukfrånvaro 53,6 33,9 27,9 
Män 0 46,7 0 
Kvinnor 58,1 31,0 27,9 
Sjukfrånvaro 29 år och yngre    0,4 
Män   0 
Kvinnor   0,4 
Sjukfrånvaro 30-49 år    4,6 
Män   1,1 
Kvinnor   6,1 
Sjukfrånvaro 50 år och äldre    1,2 
Män   0,8 
Kvinnor   1,2 
Medianlön för tillsvidareanställda, kr/månad 41 901 42 066 43 328 
Män   42 462 
Kvinnor   43 328 
Tillsvidareanställda med heltidsanställning i % 93 94 92 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i % 99 98 97 
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Även övriga verksamheter inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin. Utbildningar och 
möten har ställts in eller genomförts digitalt och arbetsuppgifter har prioriterats om. Ett antal av de 
projekt som beviljats tillväxtmedel har lämnat in reviderade projektplaner, i de flesta fall handlar det om 
förskjutning av tidplanen samt omställning till digitala lösningar. 
 
Pandemin har haft stora konsekvenser för besöksnäringen och projektledaren för Destination 
Boråsregionen arbetade under våren med att starta upp en Företagsjour med syfte att ge företagen i 
regionen hjälp och rådgivning i den svåra sits pandemin medför.  
 
Många av förbundets medarbetare har deltagit i olika former av coronarelaterade insatser; lokalt, 
regionalt och nationellt. Exempel är länsgemensamma kraftsamlingar kring företagsstöd, regionala 
kompetensutvecklingsinsatser för varslad personal samt samordning av delregionala insatser inom 
ramen för kompetensrådet. Regionutvecklare inom välfärdsområdet samt Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg har näst intill enbart arbetat med samordningsinsatser och stöd till medlemskommunerna, 
vilket innebär att övriga insatser inom välfärdsutvecklingen fått stå tillbaka. 
 
Förbundet har fått statligt stöd i form av minskade arbetsgivaravgifter under fyra månader samt 
återbetalad sjukersättning. Sammantaget har förbundets verksamheter kunnat möta pandemin 
ekonomiskt utan större påverkan. Dock har ordinarie verksamhet fått stå tillbaka och 
utvecklingsinsatser försenats, vilket fått konsekvenser för måluppfyllelsen. 

22..33 VVäässeennttlliiggaa  ppeerrssoonnaallfföörrhhåållllaannddeenn  

På grund av förändringar i rapporteringsskyldigheten saknas vissa historiska uppgifter. 
 

 2018 2019  2020 
Antal anställda, åa (se bilaga 1) 44,1 44,4 42,2 
Sjukfrånvaro total i %  3,2 1,9 2,3 
Män 0,7 1,0 0,5 
Kvinnor 4,5 2,4 3,2 
Sjukfrånvaro 1-14 dgr i % av total sjukfrånvaro 34,8 47,2 38,7 
Män 100 53,3 18,8 
Kvinnor 29,3 45,9 35,7 
Sjukfrånvaro över 60 dgr i % av total sjukfrånvaro 53,6 33,9 27,9 
Män 0 46,7 0 
Kvinnor 58,1 31,0 27,9 
Sjukfrånvaro 29 år och yngre    0,4 
Män   0 
Kvinnor   0,4 
Sjukfrånvaro 30-49 år    4,6 
Män   1,1 
Kvinnor   6,1 
Sjukfrånvaro 50 år och äldre    1,2 
Män   0,8 
Kvinnor   1,2 
Medianlön för tillsvidareanställda, kr/månad 41 901 42 066 43 328 
Män   42 462 
Kvinnor   43 328 
Tillsvidareanställda med heltidsanställning i % 93 94 92 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i % 99 98 97 
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22..44 RReessuullttaatt  22002200  

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 107 tkr gentemot budget vilket är 973 tkr högre än 
2019. De största avvikelserna är förbundskansliet som redovisar ett positivt resultat gentemot budget 
om 1 221 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt resultat om 1 119 tkr. Business 
Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat, vilket beror på att de interna 
överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2021. 

22..44..11 KKoommmmeennttaarreerr  ttiillll  eekkoonnoommiisskktt  rreessuullttaatt  ii  fföörrhhåållllaannddee  ttiillll  ddeellåårrssbbookksslluutteett  

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om knappt 200 tkr i 
förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet överensstämmer därmed med tidigare 
lagd prognos.  
 
Förbundskansliet redovisar ett överskott om 1 221 tkr vilket är knappt 300 tkr lägre än prognosen vid 
delåret. Överskottet beror på minskade personalkostnader, bland annat till följd av statliga 
coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till följd av 
effektiviseringar. 
 
Medarbetarcentrum redovisar ett överskott om 5 tkr, vilket är knappt 250 tkr lägre än prognosen vid 
delåret. Differensen förklaras av en ökad semesterlöneskuld. Business Region Borås prognosticerade ett 
överskott om 400 tkr och resultatet för helåret blev knappt 1 000 tkr. Överskottet beror på icke utförda 
aktiviteter på grund av coronapandemin samt att tjänsten var obemannad del av året. BRB:s faktiska 
resultat bokförs som ett nollresultat. 
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 1 250 tkr. Det 
totala driftunderskottet blev 519 tkr och beror på det minskade bidraget från Skolverket samt minskade 
intäkter till följd av coronapandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de minskade intäkterna 
har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering. Det totala 
resultatet för helåret blev ett underskott om 1 119 tkr varav 600 tkr är direktavskrivna kostnader för 
den nya astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska belasta eget kapital.  
 
Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 800 tkr och resultatet blev ett 
överskott om 884 tkr. Överskottet förklaras av överflyttade medel från 2019 om 454 tkr, inställda 
aktiviteter till följd av coronapandemin samt såld tjänst till Västra Götalandsregionen motsvarande 50 % 
under mars-oktober och därefter 80 %. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat 
vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera 
resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 

22..55 BBaallaannsskkrraavvssuuttrreeddnniinngg  

Kommunalförbundet redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2020 om 107 tkr. Förbundet 
använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).  
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen    107 
Reduceringar och justeringar                            0 
Balanskravsresultat                                 107 
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22..66 IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheett  

Navet science center har under året investerat i en ny astronomiutställning motsvarande 1 738 tkr. 
Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska denna belasta det egna kapitalet. 
 

Budget, tkr Utfall, tkr 
0 1 738 

 

22..77 IInntteerrnn  kkoonnttrroollll  

Uppföljning av intern kontrollplan för 2020 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern 
kontrollplan 2021 fattades av Direktionen 2020-12-11. 

22..88 RReeddoovviissnniinnggsspprriinncciippeerr  oocchh  bbeerrääkknniinnggssmmeettooddeerr    

Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2019. 

22..99 GGoodd  eekkoonnoommiisskk  hhuusshhåållllnniinngg  oocchh  eekkoonnoommiisskk  ssttäällllnniinngg  

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting 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 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 

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 

 
Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 784 tkr, fördelat på kansliet 8 155 tkr, Navet 908 tkr och 
Medarbetarcentrum 721 tkr.  
 
Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på Navet 
science center belasta eget kapital. Förbundets egna kapital överstiger det finansiella målet. 
 
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 14 av 21 mål 
anses helt uppfyllda, fyra mål anses delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda. Utöver de fastställda mål som 
anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat 
och påbörjat insatser inom en rad områden, exempelvis utvecklat stöd för kommunerna kopplat till 
coronapandemin, reviderat och ställt om projektinsatser samt utökat deltagandet i regionala 
samverkansarenor.  
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande 
samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl 
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22..66 IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheett  

Navet science center har under året investerat i en ny astronomiutställning motsvarande 1 738 tkr. 
Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska denna belasta det egna kapitalet. 
 

Budget, tkr Utfall, tkr 
0 1 738 

 

22..77 IInntteerrnn  kkoonnttrroollll  

Uppföljning av intern kontrollplan för 2020 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern 
kontrollplan 2021 fattades av Direktionen 2020-12-11. 

22..88 RReeddoovviissnniinnggsspprriinncciippeerr  oocchh  bbeerrääkknniinnggssmmeettooddeerr    

Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2019. 

22..99 GGoodd  eekkoonnoommiisskk  hhuusshhåållllnniinngg  oocchh  eekkoonnoommiisskk  ssttäällllnniinngg  

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting 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 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 

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 

 
Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 784 tkr, fördelat på kansliet 8 155 tkr, Navet 908 tkr och 
Medarbetarcentrum 721 tkr.  
 
Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på Navet 
science center belasta eget kapital. Förbundets egna kapital överstiger det finansiella målet. 
 
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 14 av 21 mål 
anses helt uppfyllda, fyra mål anses delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda. Utöver de fastställda mål som 
anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat 
och påbörjat insatser inom en rad områden, exempelvis utvecklat stöd för kommunerna kopplat till 
coronapandemin, reviderat och ställt om projektinsatser samt utökat deltagandet i regionala 
samverkansarenor.  
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande 
samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl 
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de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed 
kan anses vara uppfyllda.   

22..1100 VVeerrkkssaammhheetteennss  fföörrvväännttaaddee  uuttvveecckklliinngg  

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för perioden 2021-2030 samt den delregionala 
utvecklingsstrategi som är under utarbetande kommer att ha stor påverkan på verksamheterna inom 
regional utveckling Boråsregionen. Genom de nya överenskommelser som tecknas med Västra 
Götalandsregionen under 2021 kommer de delregionala utvecklingsinsatserna ske mer genom ett 
processinriktat arbetssätt. Förbundet kommer i större utsträckning att agera processledare för 
utvecklingsinsatser i regionen och i något mindre omfattning fördela utvecklingsmedel till berörda 
aktörer.  
 
Inom område regional utveckling och infrastruktur ligger fokus på att utarbeta en gemensam 
strukturbild för Boråsregionen. Strukturbilden ska utgöra ett gemensamt underlag för delregional och 
viljestyrd planering i ett brett perspektiv. Under 2021 kommer också stort fokus att riktas mot att föra 
fram Boråsregionens behov av nödvändiga infrastruktursatsningar i samband med revideringen av den 
nationella och regionala infrastrukturplanen. Särskilt fokus kommer att riktas mot behovet av 
nödvändiga väginvesteringar samt utbyggnad av den spårbundna trafiken, där ny stambana mellan 
Göteborg och Borås samt utveckling av de regionala banorna är prioriterade.   
 
Samverkansinsatserna inom ramen för Business Region Borås fortsätter med extra fokus på insatser för 
att skapa bättre förutsättningar för tillväxt samt att skapa en region utan etableringsgränser. Exempel 
på insatser är genomförandet av utbildningen “förbättrat företagsklimat, gemensam insiktsmätning för 
hela Boråsregionen samt att verka för färdigställd industrimark i hela regionen.   
 
Inom välfärdsområdet är det fortsatt fokus på arbetet på omställning till Nära vård samt att införa 
framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, ett gemensamt verksamhetsstöd för informationsöverföring. 
Under rådande omständigheter med pågående pandemi kommer insatser också i hög utsträckning att 
riktas mot att stödja kommunerna i deras arbete med rutiner kring corona. 
 
Navet science center är i en omställningsfas och har formulerat ett nytt långsiktigt mål där ambitionen 
är att bredda ägarkretsen till fler kommuner i Boråsregionen. 
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33 RRääkkeennsskkaappeerr  

33..11 RReessuullttaattrrääkknniinngg  ttoottaall  

 
Tkr, exkl interna poster 2020 2019 Not Budget 2020 
     
Verksamhetens intäkter 29 283 31 614 1 40 319 
Verksamhetens kostnader -61 967 -62 212 2 -78 433 
Avskrivningar -431 -325  -300 
Verksamhetens nettokostnader -33 115 -30 923  -38 414 

     
Förbundsbidrag, Kansli* 9 945 16 822 3 9 946  
Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt 8 339  4 13 844 
Medlemsavgifter, Navet 7 231 7 487 5 7 231 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 427 2 367 6 2 427 
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 1 850 2 564 7 2 264 
Medfinansiering, BRB 1 355 1 300 8 1 342 
Medfinansiering, DSO 2 409 0 9 2 409 
Verksamhetens resultat 441 -383  1 049  

     
Finansiella intäkter 28 0 10 0 
Finansiella kostnader -362 -483 11 -1 020 
Resultat efter finansiella poster 107 -866  29 

     
Extraordinära poster 0 0  0 

     
Årets resultat 107 -866  29 
     
* 2019 inkl Tillväxtmedel och projekt     

 
 

33..11..11 RReessuullttaattrrääkknniinngg  KKaannssllii  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 Budget 2020 
   
Verksamhetens intäkter 4 658 3 307 
Verksamhetens kostnader -13 029 -13 253 
Avskrivningar -33 0 
Verksamhetens nettokostnader -8 404 -9 946 

   
Förbundsbidrag, Kansli 9 945 9 946 
Finansiella intäkter 28 0 
Finansiella kostnader -348 0 
Resultat före extraordinära poster 1 221 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 1 221 0 
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33 RRääkkeennsskkaappeerr  

33..11 RReessuullttaattrrääkknniinngg  ttoottaall  

 
Tkr, exkl interna poster 2020 2019 Not Budget 2020 
     
Verksamhetens intäkter 29 283 31 614 1 40 319 
Verksamhetens kostnader -61 967 -62 212 2 -78 433 
Avskrivningar -431 -325  -300 
Verksamhetens nettokostnader -33 115 -30 923  -38 414 

     
Förbundsbidrag, Kansli* 9 945 16 822 3 9 946  
Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt 8 339  4 13 844 
Medlemsavgifter, Navet 7 231 7 487 5 7 231 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 427 2 367 6 2 427 
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 1 850 2 564 7 2 264 
Medfinansiering, BRB 1 355 1 300 8 1 342 
Medfinansiering, DSO 2 409 0 9 2 409 
Verksamhetens resultat 441 -383  1 049  

     
Finansiella intäkter 28 0 10 0 
Finansiella kostnader -362 -483 11 -1 020 
Resultat efter finansiella poster 107 -866  29 

     
Extraordinära poster 0 0  0 

     
Årets resultat 107 -866  29 
     
* 2019 inkl Tillväxtmedel och projekt     

 
 

33..11..11 RReessuullttaattrrääkknniinngg  KKaannssllii  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 Budget 2020 
   
Verksamhetens intäkter 4 658 3 307 
Verksamhetens kostnader -13 029 -13 253 
Avskrivningar -33 0 
Verksamhetens nettokostnader -8 404 -9 946 

   
Förbundsbidrag, Kansli 9 945 9 946 
Finansiella intäkter 28 0 
Finansiella kostnader -348 0 
Resultat före extraordinära poster 1 221 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 1 221 0 
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33..11..22 RReessuullttaattrrääkknniinngg  TTiillllvvääxxttmmeeddeell  oocchh  pprroojjeekktt  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 Budget 2020 
   
Verksamhetens intäkter 16 263 24 871 
Verksamhetens kostnader -24 727 -37 715 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -8 464 -12 844 

   
Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt 8 339 13 844 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 -1 000 
Resultat före extraordinära poster -125 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -125 0 

 
 

33..11..33 RReessuullttaattrrääkknniinngg  BBuussiinneessss  RReeggiioonn  BBoorrååss  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 
    
Verksamhetens intäkter 0 83 0 
Verksamhetens kostnader -1 355 -1 383 -1 342 
Avskrivningar 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -1 355 -1 300 -1 342 

    
Medfinansiering, BRB 1 355 1 300 1 342 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 
Resultat före extraordinära poster 0 0 0 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat 0 0 0 
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33..11..44 RReessuullttaattrrääkknniinngg  DDaattaasskkyyddddssoommbbuudd  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 Budget 2020 
   
Verksamhetens intäkter 0 0 
Verksamhetens kostnader -2 284 -2409 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 284 -2 409 

   
Medfinansiering, DSO 2 409 2 409 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster 125 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 125 0 

 
 

33..11..55 RReessuullttaattrrääkknniinngg  MMeeddaarrbbeettaarrcceennttrruumm  

  
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 
    
Verksamhetens intäkter 763 918 473 
Verksamhetens kostnader -3 185 -3 278 -2 900 
Avskrivningar 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 422 -2 360 -2 427 

    
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 427 2 367 2 427 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 
Resultat före extraordinära poster 5 7 0 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat 5 7 0 
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33..11..44 RReessuullttaattrrääkknniinngg  DDaattaasskkyyddddssoommbbuudd  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 Budget 2020 
   
Verksamhetens intäkter 0 0 
Verksamhetens kostnader -2 284 -2409 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 284 -2 409 

   
Medfinansiering, DSO 2 409 2 409 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster 125 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 125 0 

 
 

33..11..55 RReessuullttaattrrääkknniinngg  MMeeddaarrbbeettaarrcceennttrruumm  

  
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 
    
Verksamhetens intäkter 763 918 473 
Verksamhetens kostnader -3 185 -3 278 -2 900 
Avskrivningar 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 422 -2 360 -2 427 

    
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 427 2 367 2 427 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 
Resultat före extraordinära poster 5 7 0 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat 5 7 0 
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33..11..66 RReessuullttaattrrääkknniinngg  NNaavveett  sscciieennccee  cceenntteerr  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 

    
Verksamhetens intäkter 10 064 12 116 11 668 
Verksamhetens kostnader -18 002 -20 020 -18 550 
Avskrivningar -397 -292 -300 
Verksamhetens nettokostnader -8 335 -8 196 -7 182 

    
Medlemsavgifter, Navet 7 231 7 487 7 231 
Finansiella intäkter 0 0  
Finansiella kostnader -15 -5 -20 
Resultat före extraordinära poster -1 119 -714 29 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat -1 119 -714 29 

 
 

33..11..77 RReessuullttaattrrääkknniinngg  NNäärrvvåårrddssssaammvveerrkkaann  SSööddrraa  ÄÄllvvssbboorrgg  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 

    
Verksamhetens intäkter 1 570 1 428 0 
Verksamhetens kostnader -3 420 -3 992 -2 264 
Avskrivningar 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -1 850 -2 564 -2 264 

    
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 1 850 2 564 2 264 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 
Resultat före extraordinära poster 0 0 0 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat 0 0 0 
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33..22 BBaallaannssrrääkknniinngg    

 
Tkr 2020 2019 Not 

    
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar 3 306 1 998  
Maskiner och inventarier 2 794 1 486 12 
Värdepapper 512 512 13 

    
Omsättningstillgångar 74 955 69 562  
Varulager 384 389  
Kortfristiga fordringar 6 165 5 309 14 
Fordringar hos Borås stad 68 389 63 837 15 
Kassa och bank 17 27  
    
Summa tillgångar       78 261 71 560  
    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
    
Eget kapital 9 784 9 677 16 
Därav årets resultat 107 -866  
    
Avsättningar 16 140 17 148  
Andra avsättningar 16 140 17 148 17 

    
Skulder 52 337 44 735  
Långfristiga skulder 46 71 18 
Kortfristiga skulder 52 291 44 664 19 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 78 261 71 560  
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33..22 BBaallaannssrrääkknniinngg    

 
Tkr 2020 2019 Not 

    
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar 3 306 1 998  
Maskiner och inventarier 2 794 1 486 12 
Värdepapper 512 512 13 

    
Omsättningstillgångar 74 955 69 562  
Varulager 384 389  
Kortfristiga fordringar 6 165 5 309 14 
Fordringar hos Borås stad 68 389 63 837 15 
Kassa och bank 17 27  
    
Summa tillgångar       78 261 71 560  
    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
    
Eget kapital 9 784 9 677 16 
Därav årets resultat 107 -866  
    
Avsättningar 16 140 17 148  
Andra avsättningar 16 140 17 148 17 

    
Skulder 52 337 44 735  
Långfristiga skulder 46 71 18 
Kortfristiga skulder 52 291 44 664 19 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 78 261 71 560  
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33..33 KKaassssaaffllööddeessaannaallyyss  

 
Tkr 2020 2019 

   
Den löpande verksamheten   
   
Årets resultat före extraordinära poster 107 -866 
Justering för av- och nedskrivningar 431 325 
Justering för gjorda avsättningar -1 008 -12 875 

   
Medel från verksamheten före -470 -13 416 
förändring av rörelsekapital   
   
Minskning av varulager 6 0 
Ökning/Minskning kortfristiga fordringar -5 409 7 903 
Ökning kortfristiga skulder 7 626 5 819 

   
Kassaflöde från den löpande  1 753 306 
verksamheten   
   
Investeringsverksamheten   
   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 738 -273 

   
Finansieringsverksamheten   
   
Minskning av långfristig skuld -25 -25 
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 

   
Kassaflöde från finansierings- -25 -25 
verksamheten   
   
Årets kassaflöde -10 8 

   
Likvida medel vid årets början 27 19 
Likvida medel vid årets slut 17 27 

 -10 8 
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33..44 NNootteerr  

 
Tkr 2020 2019  
1 Verksamhetens intäkter    
Statsbidrag 4 182 6 234  
Bidrag från Regionen 14 969 10 082  
EU-bidrag 657 1 894  
Övriga intäkter 9 475 13 404  
Summa 29 283 31 614  
    
2 Verksamhetens kostnader    
Bidrag till projekt/verksamheter 14 913 8 098  
Personalkostnader 31 900 35 428  
Material och tjänster 15 154 18 686  
Summa 61 967 62 212  
    
3 Förbundsbidrag, Kansli (2019 inkl tillväxt)    
Bollebygd 387 730  
Borås 4 615 8 717  
Herrljunga 389 740  
Mark 1 431 2 698  
Svenljunga 440 834  
Tranemo 490 925  
Ulricehamn 1 006 1 900  
Varberg 705 695  
Vårgårda 482 904  
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2018 0 4 184  
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2019 0 -5 505  
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2020 0 0  
Summa 9 945 16 822  
    
4 Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt    
Bollebygd 349   
Borås 4 165   
Herrljunga 351   
Mark 1 291   
Svenljunga 398   
Tranemo 442   
Ulricehamn 908   
Vårgårda 435   
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2019 5 505   
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2020 -5 505   
Summa 8 339   
    
5 Medlemsavgifter, Navet    
Borås 6 042 5 894  
Mark 706 689  
Svenljunga 215 210  
Tranemo 268 262  
Ulricehamn 0 432  
Summa 7 231 7 487  
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33..44 NNootteerr  

 
Tkr 2020 2019  
1 Verksamhetens intäkter    
Statsbidrag 4 182 6 234  
Bidrag från Regionen 14 969 10 082  
EU-bidrag 657 1 894  
Övriga intäkter 9 475 13 404  
Summa 29 283 31 614  
    
2 Verksamhetens kostnader    
Bidrag till projekt/verksamheter 14 913 8 098  
Personalkostnader 31 900 35 428  
Material och tjänster 15 154 18 686  
Summa 61 967 62 212  
    
3 Förbundsbidrag, Kansli (2019 inkl tillväxt)    
Bollebygd 387 730  
Borås 4 615 8 717  
Herrljunga 389 740  
Mark 1 431 2 698  
Svenljunga 440 834  
Tranemo 490 925  
Ulricehamn 1 006 1 900  
Varberg 705 695  
Vårgårda 482 904  
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2018 0 4 184  
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2019 0 -5 505  
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2020 0 0  
Summa 9 945 16 822  
    
4 Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt    
Bollebygd 349   
Borås 4 165   
Herrljunga 351   
Mark 1 291   
Svenljunga 398   
Tranemo 442   
Ulricehamn 908   
Vårgårda 435   
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2019 5 505   
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2020 -5 505   
Summa 8 339   
    
5 Medlemsavgifter, Navet    
Borås 6 042 5 894  
Mark 706 689  
Svenljunga 215 210  
Tranemo 268 262  
Ulricehamn 0 432  
Summa 7 231 7 487  
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6 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum    
Borås 1 524 1 486  
Mark 553 540  
Svenljunga 164 160  
Tranemo 186 181  
Summa 2 427 2 367  
    
7 Medfinansiering, Närvårdssamverkan    
Bollebygd 48 47  
Borås 570 566  
Herrljunga 48 48  
Mark 177 175  
Svenljunga 54 54  
Tranemo 60 60  
Ulricehamn 124 123  
Vårgårda 59 58  
Fakturerat HSNK 1 140 1 132  
Överskott 2018 0 755  
Överskott 2019 454 -454  
Överskott 2020 -884 0  
Summa 1 850 2 564  
    
8 Medfinansiering, Business Region Borås    
Bollebygd 57 56  
Borås 676 671  
Herrljunga 57 57  
Mark 209 208  
Svenljunga 64 64  
Tranemo 72 71  
Ulricehamn 147 146  
Vårgårda 70 69  
Överskott 2018 0 954  
Överskott 2019 996 -996  
Överskott 2020 -993 0  
Summa 1 355 1 300  
    
9 Medfinansiering, Dataskyddsombud    
Bollebygd 204   
Borås 1 019   
Herrljunga 204   
Svenljunga 214   
Tranemo 223   
Ulricehamn 323   
Vårgårda 222   
Summa 2 409   
    
10 Finansiella intäkter    
Ränteintäkter kortfristiga fordringar 28 0  
    
11 Finansiella kostnader    
Index E20 343 477  
Övrigt 19 6  
Summa 362 483  
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12 Maskiner och inventarier    
Ingående balans 1 486 1 539  
Investeringar 1 738 272  
Avskrivningar -430 -325  
Utgående balans 2 794 1 486  
    
13 Värdepapper    
Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB 512 512  
    
14 Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 1 864 3 464  
Övriga fordringar 2 581 271  
Interimsfordringar 1 720 1 574  
Summa 6 165 5 309  
    
15 Fordringar hos Borås stad    
Internbanken 68 389 63 837  
    
16 Eget kapital    
Ingående eget kapital 9 677 10 543  
Årets resultat 107 -866  
Utgående eget kapital 9 784 9 677  
    
17 Andra avsättningar    
Bidrag till statlig infrastrukur* 16 140 17 148  
    
18 Långfristiga skulder    
Investeringsbidrag Navet 46 71  
    
19 Kortfristiga skulder    
Semesterlöneskuld 1 898 1 555  
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 32 119 23 112  
Beslutade projekt 14 395 9 379  
Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 564 1 564  
Leverantörsskulder 483 4 453  
Preliminär skatt 632 545  
Arbetsgivaravgift 628 575  
Löneskatter 572 3 481  
Summa 52 291 44 664  
    
    
Interna poster på 4036 tkr för 2020 och 3012 tkr för 2019 har exkluderats från resultaträkningen 
    
*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom 
Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Bidraget redovisas i 
balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Indexuppräkning tillkommer från 2017. 
    
 Upplösning tkr   
 2013 års prisnivå Index Utbetalning 

2014 9 500 0 0 
2015 1 375 0 0 
2016 1 375 0 0 
2017 1 375 310 0 
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12 Maskiner och inventarier    
Ingående balans 1 486 1 539  
Investeringar 1 738 272  
Avskrivningar -430 -325  
Utgående balans 2 794 1 486  
    
13 Värdepapper    
Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB 512 512  
    
14 Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 1 864 3 464  
Övriga fordringar 2 581 271  
Interimsfordringar 1 720 1 574  
Summa 6 165 5 309  
    
15 Fordringar hos Borås stad    
Internbanken 68 389 63 837  
    
16 Eget kapital    
Ingående eget kapital 9 677 10 543  
Årets resultat 107 -866  
Utgående eget kapital 9 784 9 677  
    
17 Andra avsättningar    
Bidrag till statlig infrastrukur* 16 140 17 148  
    
18 Långfristiga skulder    
Investeringsbidrag Navet 46 71  
    
19 Kortfristiga skulder    
Semesterlöneskuld 1 898 1 555  
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 32 119 23 112  
Beslutade projekt 14 395 9 379  
Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 564 1 564  
Leverantörsskulder 483 4 453  
Preliminär skatt 632 545  
Arbetsgivaravgift 628 575  
Löneskatter 572 3 481  
Summa 52 291 44 664  
    
    
Interna poster på 4036 tkr för 2020 och 3012 tkr för 2019 har exkluderats från resultaträkningen 
    
*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom 
Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Bidraget redovisas i 
balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Indexuppräkning tillkommer från 2017. 
    
 Upplösning tkr   
 2013 års prisnivå Index Utbetalning 

2014 9 500 0 0 
2015 1 375 0 0 
2016 1 375 0 0 
2017 1 375 310 0 
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2018 1 375 1 361 0 
2019 0 477 0 
2020 0 343 1 351 

    
Revisionskostnader 2020 2019  
Borås stad 27 49  
Deloitte 0 20  
Totalt 27 69  
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44 MMåålluuppppffyylllleellssee  

44..11 MMåålluuppppffyylllleellssee  ssttrraatteeggiisskktt  mmååll  

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. 
 
Under året har coronapandemin lett till omprioritering och förändrad inriktning för många 
verksamheter, vilket medfört att flera av målen för 2020 inte har uppnåtts. Däremot har det arbete som 
pågått legat i linje med det övergripande strategiska målet och det definierade arbetssättet. Ett flertal 
aktiviteter och insatser har genomförts som uteslutande handlat om att underlätta samverkan och 
främja nytänkande för att hantera den pandemi som drabbat alla verksamheter.  
 
En enkät har skickats ut till de nätverk och arbetsgrupper förbundet driver och 125 svar har inkommit. 
Av dessa anger 92 % att förbundets nätverksträffar bidrar till god samverkan och erfarenhetsutbyte i 
hög eller mycket hög grad. Bedömningen är därför att verksamheten uppnått god strategisk 
måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv.  

44..22 FFookkuussoommrrååddeenn  

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 den för Västra Götaland gemensamma visionen om Det goda livet. Inom kulturområdet anger 
Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och inriktning.  
 
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 

44..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  mmååll  22002200  

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten 
samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat för året redovisas i de färgade fälten 
under respektive mål. 
 
Som nämnts under 2.2 har coronapandemin haft stor påverkan på förbundets verksamhet och därmed 
även måluppfyllelsen. Verksamheterna har fått ställa om och ett antal planerade aktiviteter har inte 
kunnat genomföras. Huvudparten av verksamheten inom välfärdsområdet har inriktats på att stödja 
medlemskommunerna i deras arbete med pandemin samt att vara en samverkansplattform för 
kommunerna och regionen. En Företagsjour har startats upp för att stödja företagen i delregionen och 
resurser har styrts om till att samordna ansökningar av ESF-medel inom olika områden. Kraftfulla 
insatser har gjorts inom en rad områden för att underlätta arbetet, inte minst genom 
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44 MMåålluuppppffyylllleellssee  

44..11 MMåålluuppppffyylllleellssee  ssttrraatteeggiisskktt  mmååll  

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. 
 
Under året har coronapandemin lett till omprioritering och förändrad inriktning för många 
verksamheter, vilket medfört att flera av målen för 2020 inte har uppnåtts. Däremot har det arbete som 
pågått legat i linje med det övergripande strategiska målet och det definierade arbetssättet. Ett flertal 
aktiviteter och insatser har genomförts som uteslutande handlat om att underlätta samverkan och 
främja nytänkande för att hantera den pandemi som drabbat alla verksamheter.  
 
En enkät har skickats ut till de nätverk och arbetsgrupper förbundet driver och 125 svar har inkommit. 
Av dessa anger 92 % att förbundets nätverksträffar bidrar till god samverkan och erfarenhetsutbyte i 
hög eller mycket hög grad. Bedömningen är därför att verksamheten uppnått god strategisk 
måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv.  

44..22 FFookkuussoommrrååddeenn  

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 den för Västra Götaland gemensamma visionen om Det goda livet. Inom kulturområdet anger 
Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och inriktning.  
 
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 

44..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  mmååll  22002200  

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten 
samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat för året redovisas i de färgade fälten 
under respektive mål. 
 
Som nämnts under 2.2 har coronapandemin haft stor påverkan på förbundets verksamhet och därmed 
även måluppfyllelsen. Verksamheterna har fått ställa om och ett antal planerade aktiviteter har inte 
kunnat genomföras. Huvudparten av verksamheten inom välfärdsområdet har inriktats på att stödja 
medlemskommunerna i deras arbete med pandemin samt att vara en samverkansplattform för 
kommunerna och regionen. En Företagsjour har startats upp för att stödja företagen i delregionen och 
resurser har styrts om till att samordna ansökningar av ESF-medel inom olika områden. Kraftfulla 
insatser har gjorts inom en rad områden för att underlätta arbetet, inte minst genom 
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omvärldsbevakning. Den omställning som gjorts har skett efter medvetna beslut för att möta de 
förändrade förutsättningarna. 

44..33..11 TTiillllvvääxxttmmeeddeell  

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 
 

Remissperioden för ny Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 var april–september. 
Förbundet initierade en process för samråd i nära dialog med kommunerna. En kommunturné genomfördes för 
att samla in synpunkter från samtliga kommuner och ett gemensamt yttrande formulerades under augusti 
månad och beslutades i Direktionen i september. Boråsregionens remissvar var ett av 127 inkomna. Arbetet har 
fungerat väl med stor delaktighet hos samtliga parter. I oktober påbörjades arbetet med att ta fram en 
delregional utvecklingsstrategi, BRUS, som fortgått under hösten med arbetsgrupper, workshops och FOKUS 
Boråsregionen, en heldag med inspiration och dialog. Beslut tas av Direktionen i juni 2021.  
 
Till följd av coronapandemin gjordes en extra uppföljning och lägesrapport för pågående tillväxtprojekt under 
våren. Några projekt redovisade större avvikelser, men de flesta har ställt om till digitala modeller. En begränsad 
utlysning för pågående tillväxtprojekt genomfördes i september med beslut i Direktionen i oktober. I dagsläget 
pågår 15 tillväxtprojekt samt tre projekt inom miljö och fem inom kultur. Därtill har sex förstudier beviljats 
medel under året. Allt genomfört enligt antagen modell. Två träffar har genomförts med de projekt som 
beviljats medel inom området “Stärka Sjuhärads attraktivitet” samt kultur. Syftet var att skapa kännedom och 
hitta synergieffekter för att utnyttja medlen effektivt. En effektutvärdering av tillväxtprojekt som bedrivits 
under perioden 2014-2019 presenterades för Direktionen i februari. Målet är uppnått. 

 
44..33..22 SSkkaappaa  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  fföörreettaaggaannddee  oocchh  fföörreettaaggssuuttvveecckklliinngg    

Mål Mätetal Verksamhet 
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner 
ska förbättras 

SKR:s insiktsmätning Näringsliv/BRB 

Två digitala utbildningstillfällen inom projektet Förstärkt företagsklimat har hållits med god uppslutning av 
tjänstemän och politiker från kommunerna. Inspelningarna finns att ta del av på Business Region Borås 
hemsida. Ytterligare fyra tillfällen är planerade till 2021. Projektet fortsätter under första kvartalet 2021. 
Vårgårda och Herrljunga tillhör Topp 10 i Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimat och Tranemo har 
klättrat 77 placeringar mellan 2019 och 2020, vilket är positivt för projektets vidare arbete. Samtliga 
medlemskommuner är nu anslutna till SKR:s insiktsmätning och resultat kommer att levereras i mars 2021. 
Målet är uppnått. 
Investerare ska lockas till Boråsregionen Minst fem investeringsförfrågningar 

via Business Sweden 
Näringsliv/BRB 

Ett par möten med Business Sweden har ägt rum och samarbetet är nu i en uppbyggnadsfas efter den stora 
omorganisation som genomförts på Business Sweden. De mässor som Business Region Borås hade planerat att 
delta på under året för att locka investerare, har alla ställts in. Dock har BRB haft kontakt med ett par 
investerare, både via Business Sweden och genom egen direktkontakt. Ett drygt hundratal 
investeringsförfrågningar har inkommit under året, merparten direkt till kommunerna, vilket är en tydlig 
positiv trend och det är ett fortsatt högt tryck på etableringsförfrågningar. Målet är uppnått. 
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Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Måldokument kompetensförsörjning-
sarbete framtaget, Praktikplatsen.se 
samt Kompetensmäkleri används av 
deltagande kommuner 

Kompetens 

• Processarbetet för att fylla måldokumentet med gemensamma fokusområden har genomförts via digitala 
workshops. Dokumentet har bytt namn till Fokusdokument och kommer att bli styrande för 
kompetensrådets arbete under 2021 och 2022. I Fokusdokumentet för KP-rådet kommer SYV-verksamheten 
att fokuseras för utveckling enligt hela skolans ansvar. 

• Projektet runt det digitala verktyget för praktiksamordning, Praktikplatsen.se, har löpt enligt plan och 
används av deltagande kommuner. Projektet är förlängt till mars 2021 och en kartläggning gällande 
intresset för fortsatt användande och en eventuell permanent lösning genomförs under våren 2021. 

• Projektet Digitalt kompetensmäkleri har löpt enligt plan och den hemsida/plattform som skulle tas fram är 
på plats och används av deltagande kommuner. Innehållet har anpassats utifrån de nya behov som 
coronapandemin ställt på inblandade parter och diskussioner pågår hur plattformen ska utvecklas framöver. 
Då det finns medel kvar har projektet beviljats förlängning under 2021 och arbetet ska införlivas i KP-rådets 
arbete. 

• En ESF-ansökan gällande att stärka strukturerna och samverkan mellan skola och arbetsgivare beviljades 
under året och arbetet startade upp vid årsskiftet. 

Målet är uppnått. 
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  

Projektet Destination Boråsregionen har ställt om till följd av coronapandemin. Projektledarresursen har styrts 
om till att mer fokusera på näringslivsstödjande insatser. Exempelvis startade en Företagsjour för företagen i 
regionen upp under våren. Syftet är att företagen ska få hjälp och rådgivning i den svåra sits som pandemin 
medför. Vidare har tid lagts på att bistå organisationer att söka projektmedel för kompetensutveckling för 
företagen under coronapandemin. Ovanstående insatser i kombination med att koordinatorn för Business 
Region Borås började sin anställning i juni, har bidragit till att samarbetet med näringslivsansvariga i 
kommunerna stärkts, vilket är positivt för den framtida utvecklingen. 
  
Gällande projektet UtbildningsBoost har alla fem planerade utbildningar genomförts, varav fyra digitalt. Då 
besöksnäringen är en av de mest drabbade branscherna under coronapandemin, genomfördes även en extra 
utbildning på ämnet “Affärsutveckling och lönsamhet”. 
 
Med anledning av omställningsprocessen har projektmålet inte nåtts under året. Däremot har de insatser som 
genomförts varit till stor hjälp för företagen i regionen; inte minst för de företag inom besöksnäringen som 
råkat mest illa ut. Målet är delvis uppnått. 

 
44..33..33 SSääkkeerrssttäällllaa  nnööddvväännddiigg  kkuunnsskkaapp  oocchh  kkoommppeetteennss    

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 

En modell för validering av formell och reell kompetens har utarbetats och prövats inom ramen för projektet 
Kompetensslussen. Intresset för arbetet har varit mycket stort; både hos potentiella deltagare, företag och 
Myndigheten för yrkeshögskolan, då modellen används för kvalitativ validering som leder direkt till arbete. 
Projektet har funnit andra former för att utföra planerade insatser riktat till deltagarna och uppföljningar visar 
att deltagarna är mycket nöjda med den kunskap de tillägnar sig. Projektet har kunnat genomföras trots 
vårens utmaningar och målet bedöms uppnått.  
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 

Till följd av pandemin har verksamheten inom välfärdsområdet varit tvungen att ställa om. Förbundet har 
arbetat uteslutande med samordning och informationsspridning. Inte minst när det gäller anpassning av 
länsgemensamma rutiner till lokal nivå, exempelvis provtagning och vaccination. Inblandade parter upplever 
att arbetet flutit på bra utifrån förutsättningarna. Dock har samtliga fysiska utbildningar ställts in och 
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Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Måldokument kompetensförsörjning-
sarbete framtaget, Praktikplatsen.se 
samt Kompetensmäkleri används av 
deltagande kommuner 

Kompetens 

• Processarbetet för att fylla måldokumentet med gemensamma fokusområden har genomförts via digitala 
workshops. Dokumentet har bytt namn till Fokusdokument och kommer att bli styrande för 
kompetensrådets arbete under 2021 och 2022. I Fokusdokumentet för KP-rådet kommer SYV-verksamheten 
att fokuseras för utveckling enligt hela skolans ansvar. 

• Projektet runt det digitala verktyget för praktiksamordning, Praktikplatsen.se, har löpt enligt plan och 
används av deltagande kommuner. Projektet är förlängt till mars 2021 och en kartläggning gällande 
intresset för fortsatt användande och en eventuell permanent lösning genomförs under våren 2021. 

• Projektet Digitalt kompetensmäkleri har löpt enligt plan och den hemsida/plattform som skulle tas fram är 
på plats och används av deltagande kommuner. Innehållet har anpassats utifrån de nya behov som 
coronapandemin ställt på inblandade parter och diskussioner pågår hur plattformen ska utvecklas framöver. 
Då det finns medel kvar har projektet beviljats förlängning under 2021 och arbetet ska införlivas i KP-rådets 
arbete. 

• En ESF-ansökan gällande att stärka strukturerna och samverkan mellan skola och arbetsgivare beviljades 
under året och arbetet startade upp vid årsskiftet. 

Målet är uppnått. 
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  

Projektet Destination Boråsregionen har ställt om till följd av coronapandemin. Projektledarresursen har styrts 
om till att mer fokusera på näringslivsstödjande insatser. Exempelvis startade en Företagsjour för företagen i 
regionen upp under våren. Syftet är att företagen ska få hjälp och rådgivning i den svåra sits som pandemin 
medför. Vidare har tid lagts på att bistå organisationer att söka projektmedel för kompetensutveckling för 
företagen under coronapandemin. Ovanstående insatser i kombination med att koordinatorn för Business 
Region Borås började sin anställning i juni, har bidragit till att samarbetet med näringslivsansvariga i 
kommunerna stärkts, vilket är positivt för den framtida utvecklingen. 
  
Gällande projektet UtbildningsBoost har alla fem planerade utbildningar genomförts, varav fyra digitalt. Då 
besöksnäringen är en av de mest drabbade branscherna under coronapandemin, genomfördes även en extra 
utbildning på ämnet “Affärsutveckling och lönsamhet”. 
 
Med anledning av omställningsprocessen har projektmålet inte nåtts under året. Däremot har de insatser som 
genomförts varit till stor hjälp för företagen i regionen; inte minst för de företag inom besöksnäringen som 
råkat mest illa ut. Målet är delvis uppnått. 

 
44..33..33 SSääkkeerrssttäällllaa  nnööddvväännddiigg  kkuunnsskkaapp  oocchh  kkoommppeetteennss    

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 

En modell för validering av formell och reell kompetens har utarbetats och prövats inom ramen för projektet 
Kompetensslussen. Intresset för arbetet har varit mycket stort; både hos potentiella deltagare, företag och 
Myndigheten för yrkeshögskolan, då modellen används för kvalitativ validering som leder direkt till arbete. 
Projektet har funnit andra former för att utföra planerade insatser riktat till deltagarna och uppföljningar visar 
att deltagarna är mycket nöjda med den kunskap de tillägnar sig. Projektet har kunnat genomföras trots 
vårens utmaningar och målet bedöms uppnått.  
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 

Till följd av pandemin har verksamheten inom välfärdsområdet varit tvungen att ställa om. Förbundet har 
arbetat uteslutande med samordning och informationsspridning. Inte minst när det gäller anpassning av 
länsgemensamma rutiner till lokal nivå, exempelvis provtagning och vaccination. Inblandade parter upplever 
att arbetet flutit på bra utifrån förutsättningarna. Dock har samtliga fysiska utbildningar ställts in och 
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utbildningsmålet är inte relevant. I den enkät som skickats ut till de fyra nätverken inom välfärdsområdet 
anger 85 % av de 34 svarande att de upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation, målet är 
därför inte uppnått.   
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 

• Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året. Några av nätverken har 
ställts in då chefer fått prioritera operativa frågor inom sina verksamheter under pandemin. 

• Både regionala och nationella nätverk har ställt om till digitala möten, vilket i stort fungerat bra. 
• Till följd av coronapandemin har intensiteten av möten ökat inom vissa verksamheter utifrån ett ökat behov 

av att sprida information snabbt. 

Den enkätundersökning som gjorts, där 125 deltagare i förbundets nätverk svarat, visar att 90 % anser att 
träffarna bidrar till att sprida omvärldsinformation. Målet är därmed uppnått. 

 
44..33..44 SSääkkeerrssttäällllaa  mmööjjlliigghheetteerrnnaa  ttiillll  ssaammvveerrkkaann  fföörr  iinnvvåånnaarrnnaa    

Mål Mätetal Verksamhet 
En gemensam struktur- och framtidsbild ska 
vara vägledande för Boråsregionens 
utveckling  

Beslutad struktur- och framtidsbild Samhällsplanering 

Arbetet med att ta fram en struktur- och framtidsbild har delats upp i två delar där arbetet med framtidsbilden 
kommer att inkorporeras i arbetet med den delregionala utvecklingsstrategin, se 4.3.1. Då strukturbilden ska 
docka an till det färdiga förslaget, var arbetet vilande under våren men återupptogs under hösten i nära 
samarbete med arbetet med den delregionala utvecklingsstrategin. Ett tänkt koncept över innehåll och 
bildspråk är framtaget. Den politiska beredningen BH7 har gett klartecken för fortsatt arbete med innehållet 
och beslut tas under 2021. Målet är därmed delvis uppnått.   
Kommunerna ska stödjas i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av IT 

Antal genomförda aktiviteter i 
eHandlingsplanen 

eKontoret 

Verksamheten på eKontoret har ställts om under året, både till följd av coronapandemin samt regionala beslut. 
Merparten av nätverksdeltagarna inom digitaliseringsområdet satt under våren i krisledning i sina 
hemkommuner till följd av corona vilket påverkade det gemensamma arbetet. Mycket fokus har lagts på att 
stödja kommunerna i omställningen till distansmöten. En av två eSamordnare har arbetat heltid med 
införandeprojektet av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Ett nätverk för medlemskommunerna gällande 
implementationen av FVM har startats upp. Gällande de planerade aktiviteterna i den delregionala 
eHandlingsplanen har viss framdrift skett kring arbetet med eArkiv och en förstudie är framtagen.  
 
30 aktiviteter har genomförts, inklusive nätverksträffar. Att resurserna på eKontoret halverats till följd av 
regionala beslut har påverkat möjligheten till aktiviteter och målet anses därmed delvis uppnått. 
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 

Under året har förbundets verksamheter i än högre grad än vanligt fokuserat på att stödja kommunerna och 
skapa samverkansplattformar och möjlighet för erfarenhetsutbyte för att identifiera samordningsvinster. 94 % 
av de svarande är nöjda med förbundets nätverk i sin helhet, vilket är ett mycket bra resultat. Målet är uppnått. 
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 

Förbundet har varit en samordningsinstans mellan Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna i 
arbetet under coronapandemin. Förbundet har även varit kontakt gentemot nationella myndigheter. 66 % av 
de svarande anser att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att påverka frågor på regional och 
nationell nivå. Dock har flera personer kommenterat att det inom vissa områden inte är möjligt att påverka, 
framförallt inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att föra vidare information mellan 
grupper på nationell, regional och delregional nivå. Mätetalet bör formuleras om och målet anses delvis 
uppfyllt. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

B 3398

Årsredovisning 
Datum: 2021-02-12 

Sida 25 (34) 
 

 
 

44..33..55 MMiilljjööiinnssaattsseerrnnaa  sskkaa  sskkaappaa  eenn  hhåållllbbaarr  ffrraammttiidd  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i 
Sjuhärad 

Förslag till organisationsstruktur och 
hållbarhetsstrategi framtagen 

Miljöstrategisk 
samverkan 

Nätverksträffar har genomförts inom området men på grund av rådande situation har projektet reviderats och 
projekttiden förlängts. Detta påverkar mätetalen och förslag till organisationsstruktur och strategi har inte 
färdigställts under året. Målet är inte uppnått. 
Förbundet ska driva på utvecklingen inom 
förebyggande av avfall och en hållbar 
avfallshantering i Boråsregionen 

Förslag till Regional avfallsplan 
framtagen 

Regional 
avfallsplan 

Förslag till regional avfallsplan finns framtagen och skickas ut på remiss under januari 2021. Under hösten 
2020 förankrades de totalt 17 st målförslag som arbetats fram under projektet. Förankringen skedde på 
politisk nivå, på chefsnivå samt bland olika grupper av tjänstepersoner i respektive kommun. Målet är 
uppnått. 

 
44..33..66 BBoorrååssrreeggiioonneenn  sskkaa  ssyynnaass  oocchh  ssttiicckkaa  uutt  fföörr  aatttt  sskkaappaa  iinnttrreessssee  oocchh  ffrraammttiiddssmmööjjlliigghheetteerr    

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 

• Handlingsplan för att uppfylla målen i kulturplanen har tagits fram i samverkan med kommunerna. 
• Fyra kulturprojekt och två förstudier beviljades medel under 2020, vilka bidrar till att uppfylla målen i 

regionens strategi.  
• Två tvärsektoriella tillväxtprojekt drivs.  
• Tre workshops, 10 nätverksmöten och åtta kommunbesök är genomförda och 15 möten har hållits mellan 

Västra Götalandsregionen och förbundet samt en Delregional kulturpolitisk dialog genomförd med VGR 
Kulturnämnd. 

• Temadagen med syfte att synliggöra och diskutera kulturens roll för samhällsutveckling samt främja 
gränsöverskridande samverkansprojekt fick ställas in med kort varsel till följd av ändrade 
coronarestriktioner. 

Målet är uppnått. 
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 

På grund av coronapandemin har särskilda insatser behövts göras för besöksnäringen, varför det strategiska 
arbetet har bromsats in. Nätverksmöten har hållits digitalt och innehållit mycket erfarenhetsutbyte.  
 
Strategiarbetet har genomförts med extern konsult och intervjuer och workshops har genomförts digitalt med 
tjänstemän, näringsidkare och politiker. Förslaget kommer att behandlas och presenteras under Q1 2021. 
Projektet har därmed förlängts. 
 
Arbetet med en strategi för samverkan inom besöksnäringen har påbörjats och kommer även den att 
presenteras under våren 2021. Coronapandemin har ställt hela evenemangsvärlden på ända. Målet är inte 
nått. 
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44..33..55 MMiilljjööiinnssaattsseerrnnaa  sskkaa  sskkaappaa  eenn  hhåållllbbaarr  ffrraammttiidd  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i 
Sjuhärad 

Förslag till organisationsstruktur och 
hållbarhetsstrategi framtagen 

Miljöstrategisk 
samverkan 

Nätverksträffar har genomförts inom området men på grund av rådande situation har projektet reviderats och 
projekttiden förlängts. Detta påverkar mätetalen och förslag till organisationsstruktur och strategi har inte 
färdigställts under året. Målet är inte uppnått. 
Förbundet ska driva på utvecklingen inom 
förebyggande av avfall och en hållbar 
avfallshantering i Boråsregionen 

Förslag till Regional avfallsplan 
framtagen 

Regional 
avfallsplan 

Förslag till regional avfallsplan finns framtagen och skickas ut på remiss under januari 2021. Under hösten 
2020 förankrades de totalt 17 st målförslag som arbetats fram under projektet. Förankringen skedde på 
politisk nivå, på chefsnivå samt bland olika grupper av tjänstepersoner i respektive kommun. Målet är 
uppnått. 

 
44..33..66 BBoorrååssrreeggiioonneenn  sskkaa  ssyynnaass  oocchh  ssttiicckkaa  uutt  fföörr  aatttt  sskkaappaa  iinnttrreessssee  oocchh  ffrraammttiiddssmmööjjlliigghheetteerr    

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 

• Handlingsplan för att uppfylla målen i kulturplanen har tagits fram i samverkan med kommunerna. 
• Fyra kulturprojekt och två förstudier beviljades medel under 2020, vilka bidrar till att uppfylla målen i 

regionens strategi.  
• Två tvärsektoriella tillväxtprojekt drivs.  
• Tre workshops, 10 nätverksmöten och åtta kommunbesök är genomförda och 15 möten har hållits mellan 

Västra Götalandsregionen och förbundet samt en Delregional kulturpolitisk dialog genomförd med VGR 
Kulturnämnd. 

• Temadagen med syfte att synliggöra och diskutera kulturens roll för samhällsutveckling samt främja 
gränsöverskridande samverkansprojekt fick ställas in med kort varsel till följd av ändrade 
coronarestriktioner. 

Målet är uppnått. 
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 

På grund av coronapandemin har särskilda insatser behövts göras för besöksnäringen, varför det strategiska 
arbetet har bromsats in. Nätverksmöten har hållits digitalt och innehållit mycket erfarenhetsutbyte.  
 
Strategiarbetet har genomförts med extern konsult och intervjuer och workshops har genomförts digitalt med 
tjänstemän, näringsidkare och politiker. Förslaget kommer att behandlas och presenteras under Q1 2021. 
Projektet har därmed förlängts. 
 
Arbetet med en strategi för samverkan inom besöksnäringen har påbörjats och kommer även den att 
presenteras under våren 2021. Coronapandemin har ställt hela evenemangsvärlden på ända. Målet är inte 
nått. 
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44..33..77 VVeerrkkaa  fföörr  eenn  vvääll  ffuunnggeerraannddee  iinnffrraassttrruukkttuurr  oocchh  kkoolllleekkttiivvttrraaffiikk    

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 

Remissyttranden inom det delregionala kollektivtrafikrådet har utarbetats tillsammans med tjänstepersoner i 
samtliga medlemskommuner. Förbundet har deltagit i åtgärdsvalsstudier rörande väg 180 och väg 27, vilka nu 
är klara. Även ÅVS Kust-till-kust Göteborg-Borås är färdig och för att få med åtgärdsförslag till revideringen av 
nationell transportinfrastrukturplan har rapporten enbart delgetts för synpunkter. Målet är uppnått. 
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 

Delregionerna är delaktiga i arbetet med att fylla regional transportinfrastrukturplan med åtgärder utifrån det 
nya inriktningsunderlaget som Västra Götalandsregionen tagit fram. Förbundet deltar i samtliga grupper som 
är aktuella inom området och ett nära samarbete mellan kommunalförbunden och VGR har skett under 
hösten för att ta fram metoder för åtgärdsplaneringen. Ett nätverk med tjänstepersoner inom Boråsregionen 
har börjat arbetet med att ta fram prioriteringar inom delregionen.  
 
Under hösten har även ett intensivt arbete för Ny stambana Göteborg-Borås genomförts mellan VGR och 
“stråkkommunerna” på både tjänstepersons- och politisk nivå. Allt med syfte att öka möjligheten att den nya 
stambanan får finansiering och tidig byggstart.  
 
Gällande enkäten är det endast sju personer som ingår i nätverk kring infrastruktur och av dem har 57 % 
svarat i hög grad på frågan om kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå. Då underlaget 
är så litet samt med hänvisning till resonemanget kring frågan under 4.3.4 bedöms målet uppnått. 

 
44..33..88 UUttvveecckkllaa  ssaammvveerrkkaann  fföörr  eenn  ggoodd  oocchh  eeffffeekkttiivv  vvåårrdd  oocchh  oommssoorrgg  

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 

Nätverken drivs digitalt enligt planering och samtliga nätverk har antagit planer som tydliggör syfte och fokus. 
Under årets utmaningar har allt arbete inriktats mot att stödja kommunerna samt identifiera områden för 
samverkan. Dock har operativa frågor prioriterats vilket innebär att flera viktiga strategiska frågor har fått stå 
tillbaka. 88 % anser att nätverksträffarna bidrar till att identifiera områden för samverkan. Målet bedöms 
uppnått. 
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 

Representanter har utsetts till nationella och regionala nätverk. Initiativ till samordning av statliga satsningar 
har tagits, bland annat inom funktionshinderpolitiska strategier. Även på nationell och regional nivå har fokus 
förskjutits från strategiska till operativa frågor under coronapandemin. 100 % av nätverksdeltagarna upplever 
att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet och målet är därmed uppnått. 
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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 

Coronapandemin har tydliggjort vikten av ett fungerande vårdsamverkansarbete. Erfarenheten är att 
samverkan med regionen och inom delregionen är väl utvecklad och fungerande. Befintliga samverkansytor 
har i hög utsträckning visat sig vara effektiva och ändamålsenliga och möjliggjort snabba beslut, exempelvis 
kring nya coronarelaterade rutiner och riktlinjer, samt utgjort en viktig plattform för informationsspridning 
mellan huvudmännen. Frågan har inte ställts i enkäten men målet bedöms uppfyllt. 

44..44 IInnttrreesssseebboollaagg  

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig 
informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt 
deltagande vid ägarsamråd. Både bolagen står inför utmaningar, av olika karaktär, och 
informationstillfällena har därför varit fler än vanligt under året. 
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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 

Coronapandemin har tydliggjort vikten av ett fungerande vårdsamverkansarbete. Erfarenheten är att 
samverkan med regionen och inom delregionen är väl utvecklad och fungerande. Befintliga samverkansytor 
har i hög utsträckning visat sig vara effektiva och ändamålsenliga och möjliggjort snabba beslut, exempelvis 
kring nya coronarelaterade rutiner och riktlinjer, samt utgjort en viktig plattform för informationsspridning 
mellan huvudmännen. Frågan har inte ställts i enkäten men målet bedöms uppfyllt. 

44..44 IInnttrreesssseebboollaagg  

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig 
informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt 
deltagande vid ägarsamråd. Både bolagen står inför utmaningar, av olika karaktär, och 
informationstillfällena har därför varit fler än vanligt under året. 
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55 DDaattaasskkyyddddssoommbbuudd  

55..11 UUppppddrraagg  oocchh  ssyyffttee    

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. 

55..22 EEkkoonnoommiisskktt  uuttffaallll  

Dataskyddsombudsverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 125 tkr. 

55..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  22002200  

Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten. Bedömningen 
är att målet är uppfyllt vilket baseras på att de beslutade målen uppnåtts. 
 

Mål Mätetal Uppföljning 201231 
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 

• En handfull granskningar återstår 
vilket till största delen beror på 
personalomsättning och i övrigt med 
hänsyn till Covid-19. 

• Två av 20 verksamheter har fått 
skjuta på Mognadsmatrisen till 2021.  
 

Målet är delvis uppfyllt. 

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 

• Vi överträffar i år antalet 
supportärenden vad gäller enkla (45) 
frågor och arbetade med ett 20-tal 
komplexa frågor. 

• Inga fysiska men väl flera (~20) 
digitala nätverksbesök. Covid-19 har 
gjort det svårt att uppfylla 
budgeterat antal träffar. 

• 1 fysisk chefsutbildning, 2 mindre 
special-utbildningar och 1 digital 
temadag är genomförd samt 4 
nyhetsbrev är skapade. 
 

Målet är uppfyllt. 
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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 

• 23 incidenter hanterades under året 

• Alla övriga ärenden är hanterade och 
avslutade inom satt tidsram. 

 
Målet är uppfyllt 
 

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) 

• Året har gett stort utrymme och inte 
minst underlag till en omfattande 
omvärldsbevakning 

• Fyra utbildningar och sex 
nätverksträffar är genomförda. 

 
Målet är delvis uppfyllt 

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 

• Utvärdering av 2020 och planering 
för 2021 är genomförd. 

 
Målet är uppfyllt 

 
 
 

   



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

 B 3403

Årsredovisning 
Datum: 2021-02-12 

Sida 29 (34) 
 

 
 

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 

• 23 incidenter hanterades under året 

• Alla övriga ärenden är hanterade och 
avslutade inom satt tidsram. 

 
Målet är uppfyllt 
 

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) 

• Året har gett stort utrymme och inte 
minst underlag till en omfattande 
omvärldsbevakning 

• Fyra utbildningar och sex 
nätverksträffar är genomförda. 

 
Målet är delvis uppfyllt 

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 

• Utvärdering av 2020 och planering 
för 2021 är genomförd. 

 
Målet är uppfyllt 
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66 MMeeddaarrbbeettaarrcceennttrruumm  

66..11 UUppppddrraagg  oocchh  ssyyffttee  
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 och arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation för 
såväl chefer som medarbetare. Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en 
positiv Kraft till förändring.  

66..22 EEkkoonnoommiisskktt  uuttffaallll  
Medarbetarcentrum är en egen enhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om 5 tkr.  
66..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  22002200  
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. Utifrån resultatet på genomförda aktiviteter nedan är 
bedömningen att de uppsatta målen är uppfyllda. 
 

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 

• Planerade aktiviteter för marknadsföring har fortlöpt enligt plan, främst genom nyhetsbrev men också genom 
dialogträffar med exempelvis chefer och HR-avdelningar.  

• Basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning har genomförts utan avvikelser.  
• En ny omgång av ledarskapsprogrammet startade upp under året med full grupp, tio chefer. Där pågår 

kompetenshöjning inom olika områden/teman och också inom tillitsbaserat ledarskap. Utbildningen löper fram 
till mars 2021. 

• Fortsatt arbete med vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad med utbildning för enhetschefer och 
reflektionsgrupper för enhetschefer.   

• Uppföljningar både genom telefon och referensträffar visar att medarbetare som tagit del av bastjänsterna 
gällande reflekterande samtal och matchning är nöjda och flera är nu referenter för verksamheten. Detta gäller 
även chefer med grupper och i olika uppdrag. 

• Avslutade gruppuppdrag visar på positiva effekter. Här kan nämnas två grupper med ökade positiva värden 
gällande egen hälsa, trivsel på arbetsplatsen och med en signifikant ökning av gruppens prestation (20 
respektive 23 procentenheter).  

• Digitala kompetenshöjande insatser utförda, bland annat framtagande av enkäter för uppföljning.  
• Kontinuerlig kontakt med chefer och personalenheter. Fyra styrgruppsmöten genomförda. 
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77 NNaavveett  sscciieennccee  cceenntteerr    

77..11 UUppppddrraagg,,  vviissiioonn  oocchh  vveerrkkssaammhheettssiiddéé  

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.  

77..22 EEkkoonnoommiisskktt  uuttffaallll  

Navet uppvisar ett negativt resultat om 1 119 tkr, varav 600 tkr är planerad investering i ny 
astronomiutställning som enligt tidigare beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. Resterande 
underskott är en direkt följd av det minskade bidraget från Skolverket samt minskade intäkter till följd 
av coronapandemin.  
 

Totalt intäktsbortfall till följd av Corona, tkr  
Minskade besök från allmänheten 752 
Internationella projekt som flyttats fram 500 
Uthyrning av vandringsutställning 800 
Konferenser 120 
Summa 2 052 
Minskat bidrag Skolverket 1 071 
Totalt 3 123 

 
Majoriteten av de minskade intäkterna till följd av corona har dock balanserats genom 
kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering genom nya samarbeten och 
utvecklingsprojekt.  
 
Då bidraget från Skolverket förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år har en översyn gjorts 
av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet och ekonomi i balans 
from 2021.  

77..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  22002200  

Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är 
medlemmar och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom 
ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen enhet.  
 
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.  
 
Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. 
Verksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni och hade begränsade öppettider 
under sommaren. Augusti-oktober var det helgöppet med begränsat antal och sedan stängt igen under 
november och december. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats 
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77 NNaavveett  sscciieennccee  cceenntteerr    

77..11 UUppppddrraagg,,  vviissiioonn  oocchh  vveerrkkssaammhheettssiiddéé  

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.  

77..22 EEkkoonnoommiisskktt  uuttffaallll  

Navet uppvisar ett negativt resultat om 1 119 tkr, varav 600 tkr är planerad investering i ny 
astronomiutställning som enligt tidigare beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. Resterande 
underskott är en direkt följd av det minskade bidraget från Skolverket samt minskade intäkter till följd 
av coronapandemin.  
 

Totalt intäktsbortfall till följd av Corona, tkr  
Minskade besök från allmänheten 752 
Internationella projekt som flyttats fram 500 
Uthyrning av vandringsutställning 800 
Konferenser 120 
Summa 2 052 
Minskat bidrag Skolverket 1 071 
Totalt 3 123 

 
Majoriteten av de minskade intäkterna till följd av corona har dock balanserats genom 
kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering genom nya samarbeten och 
utvecklingsprojekt.  
 
Då bidraget från Skolverket förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år har en översyn gjorts 
av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet och ekonomi i balans 
from 2021.  

77..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  22002200  

Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är 
medlemmar och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom 
ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen enhet.  
 
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.  
 
Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. 
Verksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni och hade begränsade öppettider 
under sommaren. Augusti-oktober var det helgöppet med begränsat antal och sedan stängt igen under 
november och december. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats 
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och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera 
pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt 
skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik och biologi. 

77..33..11 SSkkaappaa  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  fföörreettaaggaannddee  oocchh  fföörreettaaggssuuttvveecckklliinngg    

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Stimulera ökat 
entreprenörskap genom 
att verka för att använda 
och utveckla de 
entreprenöriella 
kompetenserna 
 

1.Tillsammans med ett Science center 
skriva en ansökan om att ta fram ett nytt 
entreprenöriellt tema med Agenda 2030 
fokus 
2.Utvärdera minst två teman utifrån med 
avseende på entreprenöriella 
kompetenserna 
3.Genomföra ett tekniktema tillsammans 
med teknikföretag för åk 8 för minst 10 
klasser 
4.Utveckla en ungdomsaktivitet på 
sommaren, med minst 30 ungdomar 
5.Genomföra ett två veckors 
ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 
1 för Sven Eriksson gymnasiet i samverkan 
med företag för minst 100 elever 
6.Handleda minst tre UF-företag inom 
Agenda 2030 
7.Upparbeta företagskontakter 

1.Utförs ej 2020, ändrad utlysning 
 
 
 
2.Genomfört 
 
 
3.Flyttas till våren 2021 p g a 
Corona 
 
4.Genomfört för 265 st 
 
5.Genomfört 
 
 
 
6. Framflyttat p g a Corona 
 
7. Genomfört  

 
77..33..22 SSääkkeerrssttäällllaa  nnööddvväännddiigg  kkuunnsskkaapp  oocchh  kkoommppeetteennss    

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Alla elever i grundskolan 
ska ha god tillgång till 
material och undervisning i 
naturvetenskap, teknik och 
matematik 
 
 

1.Ta fram utlåningsmaterial som täcker 
delar av Lgr F till 6 i NO, Tk och matematik 
2.Minst 20 000 elever på Navet-teman 
3. Minst 1 000 elever på teman i 
matematik 
4.Minst 500 elever i teman om 
programmering 
5.Minst 500 elever på teman med fokus 
på Agenda 2030 och de globala målen 
6.Minst tre nya teman tas fram under året 
7.En satsning på ett strukturerat program 
för uteverksamhet för elever åk 1 till 6 
genomförs 
8.Nytt astronomitema  
9.Minst två utvärderingar av skolprojekt 
10.Minst 200 pedagoger på utbildning 
inom naturvetenskap och teknik 
11.Minst 500 pedagoger på utbildning i 
matematik 
12.Minst 800 pedagoger utbildas i 
programmering och digitala verktyg 
13.Minst 800 lärarutbildingdagar i 
grupprocesser 
14.Totalt minst 3 000 lärutbildningsdagar 
genomförs 

1.Genomfört 
 
2.Genomfört för 16 956 elever 
3.Genomfört för 1 924 elever 
 
4.Genomfört för 1 696 elever 
 
5.Genomfört för 1 049 elever 
 
6. Genomfört ett tiotal teman 
7. Genomfört 
 
 
8. Genomfört 
9.Genomfört fyra utvärderingar 
10.Genomfört för 662 pedagoger 
 
11.Genomfört för 388 pedagoger 
 
12 Genomfört för 334 pedagoger 
 
13 Genomfört 560 
lärarutbildningsdagar 
14.Genomfört 1 844 
lärarutbildningsdagar 
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Verka för att fler unga 
fullföljer sina studier 

1.Navet upparbetar kontakter i två 
utsatta områden i Borås för att kunna få 
kontakt med föräldrar och barn 
2. Utarbetar en projektplan för 
interkulturell dialog. Navet tar fram två 
utbildningar i interkulturell dialog 
3.Navet deltar i minst fem öppna 
aktiviteter i utsatta områden i Borås 
4.Navet genomför minst tre utbildningar 
för vuxna i interkulturell dialog 
5.Navet möter minst 100 personer från 
SFI 
6.Nytt drogförebyggande tema tas fram 
och genomförs i ett utsatt område  
7.Fortsatt utvecklingsarbete inom 
interkulturell dialog och entreprenöriellt 
lärande med minst två utbildningar för 
personalen 
8.Minst fyra skolor får utbildning och 
processhandledning (PIF, 
Processutveckling i fokus) ca 75 lärare  
9. En ansökan om fortsatta projektmedel 
till PIF skrivs 
10. Utveckla VVV-plattformen för 
kommunikation med användare 
11.Navet definierar nyckelfunktioner för 
rum för lärande med hjälp av elever på 
gymnasiesärskolan 

1.Genomfört 
 
 
 
2. Genomfört 
 
 
3. Genomfört ett tiotal aktiviteter 
 
4. Delvis genomfört. Paus pga 
Corona 
5. Genomfört 
 
6. Genomfört 
 
7. Genomfört 
 
 
 
8. Genomfört 
 
9.Ingen ansökan från kommunens 
sida 
 
10. Ska genomföras i annat 
sammanhang 
11. Genomfört 

Navet ingår som en del i 
utvecklingsarbetet av 
skolan i 
avtalskommunerna 

1.Årliga möten med ledningsgrupp i 
avtalskommunerna 
2. Minst två möten med 
utvecklingsledarna i avtalskommunerna 
3.Analys av måluppfyllelsen i 
avtalskommuner görs och diskuteras med 
respektive kommun 
4.Analyserar, uppföljning av statistik kring 
fullföljda studier och måluppfyllelse, 
minst två seminarier i personalen 
5.Navet utreder idén på filialer i våra 
avtalskommuner 

1. Ej genomfört 
 
2.Genomfört 
 
3. Genomfört 
 
 
4. Genomfört 
 
 
5. Genomfört 

Navet är en arena för 
teknik och vårdyrken   

1.Navet samverkar i minst två mässor där 
vård och teknikjobb exponeras för 
ungdomar 
2.Navet genomför tekniktema med minst 
400 elever 
3.Navet genomför läsårstemat 
Drömstaden för minst 300 elever 

1. Framflyttat p g a Corona 
 
 
2. Genomfört 
 
3. Genomfört  

Navet bidrar till ökad 
digital kompetens 

1.Navet arbetar strukturerat med minst 
en kommun med kompetensutveckling i 
digital kompetens, minst 100 pedagoger i 
en långsiktig satsning 
2.Under 2020 förbereds för en digital 
makerspace för allmänheten i samarbete 
med Science park Borås. 

1.Genomfört 
 
 
 
2.Genomfört 

Navet stimulerar intresse 
och ökar 
allmänbildningsnivån hos 
allmänheten   

1.Navet genomför minst fem publika 
aktiviteter lokalt regionalt 
2.Minst tio föreläsningar på Navet med 
allmänheten som målgrupp 

1.Genomfört 
 
2. Ej genomfört p g a Corona 
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Verka för att fler unga 
fullföljer sina studier 

1.Navet upparbetar kontakter i två 
utsatta områden i Borås för att kunna få 
kontakt med föräldrar och barn 
2. Utarbetar en projektplan för 
interkulturell dialog. Navet tar fram två 
utbildningar i interkulturell dialog 
3.Navet deltar i minst fem öppna 
aktiviteter i utsatta områden i Borås 
4.Navet genomför minst tre utbildningar 
för vuxna i interkulturell dialog 
5.Navet möter minst 100 personer från 
SFI 
6.Nytt drogförebyggande tema tas fram 
och genomförs i ett utsatt område  
7.Fortsatt utvecklingsarbete inom 
interkulturell dialog och entreprenöriellt 
lärande med minst två utbildningar för 
personalen 
8.Minst fyra skolor får utbildning och 
processhandledning (PIF, 
Processutveckling i fokus) ca 75 lärare  
9. En ansökan om fortsatta projektmedel 
till PIF skrivs 
10. Utveckla VVV-plattformen för 
kommunikation med användare 
11.Navet definierar nyckelfunktioner för 
rum för lärande med hjälp av elever på 
gymnasiesärskolan 

1.Genomfört 
 
 
 
2. Genomfört 
 
 
3. Genomfört ett tiotal aktiviteter 
 
4. Delvis genomfört. Paus pga 
Corona 
5. Genomfört 
 
6. Genomfört 
 
7. Genomfört 
 
 
 
8. Genomfört 
 
9.Ingen ansökan från kommunens 
sida 
 
10. Ska genomföras i annat 
sammanhang 
11. Genomfört 

Navet ingår som en del i 
utvecklingsarbetet av 
skolan i 
avtalskommunerna 

1.Årliga möten med ledningsgrupp i 
avtalskommunerna 
2. Minst två möten med 
utvecklingsledarna i avtalskommunerna 
3.Analys av måluppfyllelsen i 
avtalskommuner görs och diskuteras med 
respektive kommun 
4.Analyserar, uppföljning av statistik kring 
fullföljda studier och måluppfyllelse, 
minst två seminarier i personalen 
5.Navet utreder idén på filialer i våra 
avtalskommuner 

1. Ej genomfört 
 
2.Genomfört 
 
3. Genomfört 
 
 
4. Genomfört 
 
 
5. Genomfört 

Navet är en arena för 
teknik och vårdyrken   

1.Navet samverkar i minst två mässor där 
vård och teknikjobb exponeras för 
ungdomar 
2.Navet genomför tekniktema med minst 
400 elever 
3.Navet genomför läsårstemat 
Drömstaden för minst 300 elever 

1. Framflyttat p g a Corona 
 
 
2. Genomfört 
 
3. Genomfört  

Navet bidrar till ökad 
digital kompetens 

1.Navet arbetar strukturerat med minst 
en kommun med kompetensutveckling i 
digital kompetens, minst 100 pedagoger i 
en långsiktig satsning 
2.Under 2020 förbereds för en digital 
makerspace för allmänheten i samarbete 
med Science park Borås. 

1.Genomfört 
 
 
 
2.Genomfört 

Navet stimulerar intresse 
och ökar 
allmänbildningsnivån hos 
allmänheten   

1.Navet genomför minst fem publika 
aktiviteter lokalt regionalt 
2.Minst tio föreläsningar på Navet med 
allmänheten som målgrupp 

1.Genomfört 
 
2. Ej genomfört p g a Corona 
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3.Synas i minst fem lokala medier. 
4.Navet tar fram en kommunikationsplan 
5.Arbeta internt med begreppet 
vetenskapligt kapital  
6.Intern grupprocessutbildning 
genomförs, minst fyra tillfällen med 
extern processledare 

3. Uppnått 
4. Ej genomförd 
 
5.Process påbörjad 
 
6.Genomfört vid två tillfällen 
fortsätter under 2021 

 

77..33..33 MMiilljjööiinnssaattsseerrnnaa  sskkaa  sskkaappaa  eenn  hhåållllbbaarr  ffrraammttiidd  

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Navet stimulerar intresse 
och ökar kunskapsnivån 
om Agenda 2030 

1.Navet utvecklar ett område/utställning 
kring Agenda 2030 som är en öppen arena 
för alla.  
2.Projektet Passion for climate genomför 
tillsammans med organisationen Twisted 
feet program för minst 10 klasser 
3.En ny utställning i Astronomi fokus 
Jorden och det kosmiska kretsloppet 
öppnas  
4.Navet analyserar den egna 
verksamheten utifrån de Globala målen   
5.Navet utformar avslutande aktiviteter i 
projektet Utveckla landsbygden 
6.Under 2020-2021 är huvudfokus unga 
15 till 25 år. Arenan är en innovation hub 
tillsammans med Borås Stad och Science 
park 
7.Temat drömstaden genomförs med 
minst tio klasser 
8.Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas 
vidare och sprids till ytterligare minst en 
kommun 
9.Utbildningsdag med tjänstemän i minst 
tre kommuner på tema Agenda 2030 
10.Utbildningar för politiker Borås och i Da 
Nang Vietnam 

1.Genomfört 
 
 
2.Genomfört i fyra klasser 
 
 
3.Genomfört 
 
 
4. genomförs process 
 
5. Genomfört 
 
6. Genomfört 
 
 
 
7. Genomförs ej detta år p g a 
Corona 
8. Genomförs ej detta år p g a 
Corona 
 
9. Genomfört 
 
10. Genomförs 15 januari 2021 
 

 

77..33..44 BBoorrååssrreeggiioonneenn  sskkaa  ssyynnaass  oocchh  ssttiicckkaa  uutt  fföörr  aatttt  sskkaappaa  iinnttrreessssee  oocchh  ffrraammttiiddssmmööjjlliigghheetteerr    

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Navet ska verka nationellt 
och internationellt   

1.Navet genomför en turné med 
Kemidraken Berta till sju SC i Sverige 
2.Minst fyra föreställningar inom projektet 
Nord plus genomförs 
3.Navet håller i minst två sessions på 
ECSITE, The European network of Science 
centres and museums 
4.Navet deltar med en sessions på NSCF, 
Nordiska science center förbundet 
5.Navet deltar i utveckling av SSCF, 
Svenska Science centerföreningen genom 
att deltaga i minst två möten 
6.Söker efter finansiering av en plattform 
för kommunikation med VR-teknik 

1.Genomfört 
 
2. Genomförs ej detta år p g a 
Corona 
3. Konferens inställd detta år p g 
a Corona 
 
4. Konferens inställd detta år p g 
a Corona 
5. Genomfört 
 
 
6. Genomfört 
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88 NNäärrvvåårrddssssaammvveerrkkaann  SSööddrraa  ÄÄllvvssbboorrgg    

88..11 UUppppddrraagg,,  ssyyffttee  oocchh  mmåållbbiilldd  

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/Skapa mervärde 
• 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.  

88..22 ÅÅrrssbbeerräätttteellssee  22002200  

Närvårdskontorets ekonomi redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen 
resultatenhet. Resultatet för helåret blev ett överskott om 884 tkr. Det faktiska resultatet bokförs som 
ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att 
hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse 
redovisas i bilaga 3. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

 B 3409

Årsredovisning 
Datum: 2021-02-12 

Sida 35 (34) 
 

 
 

88 NNäärrvvåårrddssssaammvveerrkkaann  SSööddrraa  ÄÄllvvssbboorrgg    

88..11 UUppppddrraagg,,  ssyyffttee  oocchh  mmåållbbiilldd  

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/Skapa mervärde 
• 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.  

88..22 ÅÅrrssbbeerräätttteellssee  22002200  

Närvårdskontorets ekonomi redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen 
resultatenhet. Resultatet för helåret blev ett överskott om 884 tkr. Det faktiska resultatet bokförs som 
ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att 
hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse 
redovisas i bilaga 3. 
 

Bilaga 1 
Sida 1 (1) 

 
Personal 

 Åa Kommentar  
Kansli/Basverksamhet 
Förbundsdirektör  1,0  
Administrativ chef  1,0  
Teamchef 1,5 Sept-dec 
Controller och administratör 2,0  
Konferensansvarig, receptionist  1,0  
Regionutvecklare välfärd 2,0 Sept-dec 1,0 
Regionutvecklare kompetens  1,0  
Regionutvecklare regional utveckling 1,5 Sept-dec 1,0 
Summa 9,5  
   
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet 
eSamordnare 2,0 Sept-dec 1,0 
Ansvarig Business Region Borås 1,0  
Dataskyddsombud 2,0  
Miljöstrategisk samverkan 1,0  
Projektledare Besöksnäring 0,75  
Projektledare kompetens 1,0  
Vård och omsorgscollege 0,5  
Kultursamordning 0,5  
Projektledare Regional avfallsplan 1,0   
Regionutvecklare regional utveckling 1,0  
Summa 10,75  
   
Medarbetarcentrum  
Verksamhetschef  0,3  
Coach  2,7  
Summa 3,0  
   
Närvårdskontoret  
Koordinator  1,0  
Samordnare  1,0  
Summa 2,0  
   
Navet science center 
Verksamhetschef  1,0  
Administration  2,0  
Pedagoger  8,28  
Bibliotekarie  0,2  
Tekniker  1,6  
Designer  1,0  
Material och konferens  1,5  
Timanställd helgpersonal  1,37  
Summa 16,95  
   
Totalt  42,20  
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Internkontrollplan 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Granskningsområde Kontrollmoment Kontrollmetod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning
Ekonomi och administration
1. Redovisning Kontroll av bokförda poster

Kontroll av leverantörsfakturor
och kontering

Utbetalning ska ske med korrekta
uppgifter och underlag

Stickprov

Kontrollera avvikelser
mot föregående år

Följ utbetalnings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning

2. Fakturering Fakturering ska ske med korrekta 
uppgifter och underlag

Följa fakturerings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

3. Moms och skatter Att rapportering sker på rätt
sätt och att avstämning finns
upprättad. Att inbetalning har skett.

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

4. Löner Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person

Kontroll mot avtalad lön

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Kontrolleras månadsvis, utan 
anmärkning

5. Arvoden och reseräkningar Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person

Kontroll mot avtalade ersättnings-belopp

Arvoden/reseräkning ska attesteras

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning

6. Handkassa Handkassan ska vara korrekt Kontroll att kvitto och 
kontanter stämmer med 
bokfört belopp

2 ggr/år Ekonom Navet Utan anmärkning

7. Behörighetsrutiner IT Att behörigheter är korrekta
och aktuella för person/period

Kontroll av aktuellt
register över användar-
licenser

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

8. Räkenskapsinformation Kontroll av att räkenskaps-
information förvaras på rätt sätt

Stickprov 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning
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9. Företagskort Att utställda kontokort är
aktuella och används på rätt sätt

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Kontrolleras månadsvis, utan 
anmärkning

10. Representation Kontroll av kontering, syfte och deltagare Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Åtgärder vidtagna efter 
delårsbokslut, därefter utan 
anmärkning

11. Drift eller investerings-
redovisning

Kontroll av att inventarieköp 
bokas på inventariekonto 
och uppfyller kraven på inventarie

Kontroll av bokförda
inventariekostnader

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

12. Mobiltelefoner Kontroll av att aktuell förteckning
av mobiltelefoner finns samt
att telefonavgifter är rimliga i 
förhållande till tänkt användning

Genomgång av fakturor Månadsvis Administrativ chef Telefonkostnader kontrolleras 
månadsvis, utan anmärkning

13. Arkivering Dokumenthanteringsplan ska
finnas och tillämpas

Dokumenthanterings-
planens aktualitet
granskas

1 gång/år Administrativ chef Ny plan framtagen och beslutad 
under året

14. Tillträdeskontroll till 
lokaler

Kontroll att rätt personer har
tillgång till lokalerna

Kontroll och genomgång
av nycklar och larmkoder

1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

15. Diarie/posthantering Handläggningsrutiner ska vara
aktuella och tillämpas

Genomgång av rutiner 1 gång/år Administrativ chef Skriftlig rutin framtagen under året

Styrdokument
16. Delegationsordning Delegationsordningen ska

vara aktuell
Kontroll av aktualitet 1 gång/år Administrativ chef Ny delegationsordning framtagen 

under året i samband med 
organisationsförändring

17. Attesträtt Namnprover över attestanter ska 
upprättas inför varje räkenskapsår

Beslutsattest ska ske av rätt
person

Besluts- och mottagningsattest
ska ske av två olika personer

Är den upprättad?

Stickprov

Stickprov

1 gång/år 
samt löpande

Administrativ chef Attestlista med namnprover 
upprättad, stickprov utan 
anmärkning

18. Avtalshantering Undertecknande av avtal sker i 
enlighet med gällande delegation

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning
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19. Dokumenthantering Alla ärende- och handlingstyper
hanteras i enlighet med
dokumenthanteringsplanen

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Ny plan framtagen och beslutad 
under året

20. Inköp och upphandling Att gällande rutiner för inköp
och upphandling är kända och
efterlevs

Stickprovsgranskning
av dokumentation,
kontroll och attest

2 ggr/år Administrativ chef Kontroll utan anmärkning, skriftlig 
rutin ses över under 2021

21. IT-policy Att IT-policyn  är känd och efterlevs Information kring
förhållningssätt, regler, mm

1 gång/år Administrativ chef Saknas

22. Kris och säkerhet Att planer för kris och säkerhets-
arbete finns, är kända och 
efterlevs

Att telefonlista till anhöriga finns och är 
aktuell

Uppföljning av introduktion 
och genomgång på APT.

Kontroll och revidering av 
telefonlista

2 ggr/år Administrativ chef Plan under revidering, telefonlista 
aktuell

23. Personal Rutinerna i personalhandboken ska vara 
aktuella, kända och efterlevas

Kontroll av organisationen ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv

Uppföljning av introduktion 
och genomgång på APT 

Riskanalys 

1 gång/år

1 gång/år

Administrativ chef

Förbundsdirektör

Personalhandboken uppdaterad 
under året, riskanalys genomförd

24. Slutredovisning av
 projekt - interna och tillväxtmedel

Kontroll av avslutade projekts
slutresultat

Granskning av projektets
kostnader och 
finansiering

2 ggr/år Förbundsdirektör Utan anmärkning

25. Dataskyddsförordningen Kontroll av att handlingsplanen följs Aktiviteterna i 
handlingsplanen granskas

Kvartalsvis Administrativ chef Arbete pågår enligt plan

26. Systematiskt arbetsmiljö-
arbete

Att arbetsmiljöalmanackan följs Granskning av rutiner och 
genomförande

2 ggr/år Skyddskommittén Revidering av årshjulet sker under 
2021

Avvikelser följs upp inom en 6-månadersperiod efter att internkontrollen genomförts. Då ska föreslagna åtgärder med anledning av eventuella anmärkningar vara verkställda

Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut

Färgerna hänvisar till resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen
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Verksamhetsberättelse/Årsredovisning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020 

 
 

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning  
DNR: 2020/SKF007 

Beslutat datum: 2021-xx-xx 
 

     

        Tillsammans gör vi skillnad! 

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 
Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2020 
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1. Inledning 
Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 tydliggör 
Närvårdssamverkans inriktning och styrning.  
 
Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal, 
överenskommelser och politiska beslut.  
   
Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för befolkningen. Samverkansarbetet 
ska leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på regional, delregional och lokal 
nivå. Närvårdssamverkan ska bidra till säkra och effektiva processer som utförs på rätt 
vårdnivå.  

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av:  
• Regionernas verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering.   
• Kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, samtliga skolformer samt elevhälsa i följande 

kommuner: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamn.   
 
Samverkan ska ske kring de invånare i befolkningen som har behov av insatser från både 
kommun och region, inom ovanstående områden.  
 
Den målbild som i samverkan vuxit fram utifrån ovanstående 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.  
 
2. Organisation   
Det Delregionala Politiska Samrådet leder och styr Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg. Samverkan sker på tre nivåer, politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå.  
 
Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på uppdrag från det Delregionala 
Politiska Samrådet. Gruppen hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda 
ärenden och är beslutsfattande. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och 
besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.  
 
De lokala ledningsgrupperna, en i varje kommun, har ansvar för samverkan på lokal 
nivå och det är en förutsättning för en god samverkan.  
 
Som stöd för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg finns Närvårdskontoret, med 
uppdrag att koordinera, stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp 
samverkan inom olika grupper. Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt 
gentemot huvudmännen och är organisatoriskt knutet till Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund som har arbetsgivaransvaret.  
 
3. Viktiga händelser under året 
- Arbetet och samverkan kring covid-19 har dominerat arbetet 2020. Samverkan har utmanats och 
växt i takt med arbetet.  
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- Samtliga kommuner och privata vårdcentraler är nu med i avvikelsesystemet MedControl. Detta är 
viktig händelse utifrån patientsäkerhet.  
- Projektet Tidig upptäckt, Tidiga insatser föll väl ut i Mark och Svenljunga och ska nu spridas till 
övriga kommuner under 2021. Implementeringsplan upprättas för detta ändamål.  
- Beslut har fattats kring Mini-Maria och verksamheten startar 2021.  
 

4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020  
Inför 2020 beslutade det Delregionala Politiska Samrådet att Styrgruppen skulle enas om ett fåtal 
mätbara mål i samverkan.  
 
Styrgruppen enades om följande mål för att nå den gemensamma målbilden: 
 
Mål och mätetal 2020  
1) Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5%.  
2) Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15% på årsbasis.  
3) Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste   
    12 månaderna, ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin).  
4) Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 145 st på årsbasis.  
  
Diskussion kring måluppfyllelse:  
1) Då vi under 2020 gått in i avvikelsesystemet MedControl, går det ännu inte att urskilja 

statistik i samverkan. I MedControl finns sedan 2020-12-01 en ny klassificering som heter 
"Avtal och överenskommelser i samverkan", vilket bör göra det möjligt att ta fram en mer 
nyanserad statistik under 2021.  

2) Andel återinskrivningar har under året legat relativt konstant på 15% men under hösten steg 
antalet återinskrivningar till följd av covid-19. Under senare delen av året var resultatet återigen 
15%, så vi klarade målet för 2020. 

3) Till följd av covid-19 samt pga. relativt otillförlitlig data påvisar vi ett negativt resultat gällande  
      att andelen listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de  
      senaste 12 månaderna, ökat med 5% på årsbasis (enligt Munin). Vikten av läkemedelsgenomgångar    
      framhålls och fortsätter som en målindikator 2021.  
4) Målet kring upprättande av Samordnad Individuell Plan (SIP) har inte uppnåtts, på grund av bland 

annat felaktig dokumentation och kodning. Detta innebär att patienterna har fått en god vård och 
planering men det har inte registrerats som en SIP.   

 
Sammanfattning: Under 2020 har måluppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet och 
samarbetet har förbättrats och stärkts. Verksamheterna har byggt upp tillit, skapat rutiner för att 
stärka arbetet i vårdövergångarna samt hjälpts åt i arbetet kring covid-19. 2020 har varit ett 
annorlunda år där pandemin stått i centrum och där fokus har varit på att hålla i och hålla ut samt 
på att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig information.   
 
Kvalitetsmässiga projekt har dock drivits i syfte att göra det bättre för den enskilda individen, 
exempelvis Mini-Maria och Tidig upptäckt, Tidiga insatser.  

 
1. Ekonomi  

Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare. Region och 
kommun betalar vardera 5,06 kr per invånare. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. 
Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma aktiviteter, står för merparten av 
utgifterna. Utvecklingsprojekt som finansieras med separata medel räknas inte in i 
budgetramen.  
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- Samtliga kommuner och privata vårdcentraler är nu med i avvikelsesystemet MedControl. Detta är 
viktig händelse utifrån patientsäkerhet.  
- Projektet Tidig upptäckt, Tidiga insatser föll väl ut i Mark och Svenljunga och ska nu spridas till 
övriga kommuner under 2021. Implementeringsplan upprättas för detta ändamål.  
- Beslut har fattats kring Mini-Maria och verksamheten startar 2021.  
 

4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020  
Inför 2020 beslutade det Delregionala Politiska Samrådet att Styrgruppen skulle enas om ett fåtal 
mätbara mål i samverkan.  
 
Styrgruppen enades om följande mål för att nå den gemensamma målbilden: 
 
Mål och mätetal 2020  
1) Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5%.  
2) Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15% på årsbasis.  
3) Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste   
    12 månaderna, ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin).  
4) Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 145 st på årsbasis.  
  
Diskussion kring måluppfyllelse:  
1) Då vi under 2020 gått in i avvikelsesystemet MedControl, går det ännu inte att urskilja 

statistik i samverkan. I MedControl finns sedan 2020-12-01 en ny klassificering som heter 
"Avtal och överenskommelser i samverkan", vilket bör göra det möjligt att ta fram en mer 
nyanserad statistik under 2021.  

2) Andel återinskrivningar har under året legat relativt konstant på 15% men under hösten steg 
antalet återinskrivningar till följd av covid-19. Under senare delen av året var resultatet återigen 
15%, så vi klarade målet för 2020. 

3) Till följd av covid-19 samt pga. relativt otillförlitlig data påvisar vi ett negativt resultat gällande  
      att andelen listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de  
      senaste 12 månaderna, ökat med 5% på årsbasis (enligt Munin). Vikten av läkemedelsgenomgångar    
      framhålls och fortsätter som en målindikator 2021.  
4) Målet kring upprättande av Samordnad Individuell Plan (SIP) har inte uppnåtts, på grund av bland 

annat felaktig dokumentation och kodning. Detta innebär att patienterna har fått en god vård och 
planering men det har inte registrerats som en SIP.   

 
Sammanfattning: Under 2020 har måluppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet och 
samarbetet har förbättrats och stärkts. Verksamheterna har byggt upp tillit, skapat rutiner för att 
stärka arbetet i vårdövergångarna samt hjälpts åt i arbetet kring covid-19. 2020 har varit ett 
annorlunda år där pandemin stått i centrum och där fokus har varit på att hålla i och hålla ut samt 
på att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig information.   
 
Kvalitetsmässiga projekt har dock drivits i syfte att göra det bättre för den enskilda individen, 
exempelvis Mini-Maria och Tidig upptäckt, Tidiga insatser.  

 
1. Ekonomi  

Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare. Region och 
kommun betalar vardera 5,06 kr per invånare. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. 
Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma aktiviteter, står för merparten av 
utgifterna. Utvecklingsprojekt som finansieras med separata medel räknas inte in i 
budgetramen.  

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020  

4  
  

  
Det ekonomiska utfallet för 2020 visar ett överskott på cirka 884 000 kr. Intäkter har inkommit 
då en person från Närvårdskontoret tjänsteköpts av Koncernkontoret. Likaså har vissa 
konferenser ställts in, liksom att det fanns ett överskott medflyttat från 2019.   
 

2. Utmaningar för 2021 
• Uppnå beslutade mål och mätetal 2021.  
• Målet är att implementera Mini-Maria våren 2021.  
• Sprida arbetet kring Tidig upptäckt, Tidiga insatser till hela vår delregion.  
• Få till statistik gällande avvikelser i samverkan.  
• Fortsatt utbildning och öka antalet Samordnade Individuella Planer.   
• Arbeta för en god och nära vård.  
• Stärka arbetet och arbeta för att motverka suicid.  

 
För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2021. 
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Datum 
2021-05-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00377 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Investeringsärende Prästhöjden Trygghetsbostäder 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fristadbostäder AB:s nybyggnation av trygghetsbostäder Prästhöjden i Fristad, 
till en budgeterad projektkostnad på 73 miljoner kronor, godkänns. 
Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta 
åvilar bolaget.            

Sammanfattning 
Fristadbostäder AB avser att uppföra trygghetsbostäder Prästhöjden i Fristad. 
Bolagets styrelse har beslutat om investeringen den 30 mars 2021 och har 
inkommit med ett investeringsärende 16 april 2021. I enlighet med 
bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till 
investeringen.  

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets 
ekonomi och finansiella ställning. Investeringen ligger dock i linje med 
ägardirektivet och är viktigt för utvecklingen av det område bolaget har att 
verka inom. Efterfrågan på trygghetsbostäder samt att fastigheten byggs med 
hållbara material som förväntas ge låga drifts- och underhållskostnader gör att 
investeringen på lång sikt får anses som mindre riskfylld.            

Ärendet i sin helhet 
Fristadbostäder AB avser att uppföra 29 trygghetsbostäder, Prästhöjden, i 
Fristad. Investeringsprojektet är en del av ett gemensamt projekt tillsammans 
med Järngrinden i Borås och totalt omfattar projektet 121 hyresrätter där de 29 
trygghetsbostäderna ingår. Det gemensamma byggprojektet löper parallellt men 
med olika byggentreprenörer. Bygglov blev klart under april och markköpsavtal 
är påskrivet. Bolagets styrelse har beslutat om investeringen den 30 mars 2021 
och har inkommit med ett investeringsärende 16 april 2021. I enlighet med 
bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till 
investeringen. 

Projektet Prästhöjden avser nybyggnation av trygghetsbostäder i centrala 
Fristad med närhet till seniorboendet Skogslid. Trygghetsboendet byggs med 
stomme av så kallat KL-trä och fasad av trä. Byggtekniken innebär ett halverat 
klimatavtryck och binder betydande mängder koldioxid i byggnaden under hela 
byggnadens livslängd. Det kommer att vara solceller på taket, klimatsmart 

Nr 87
Investeringsärende Prästhöjden Trygghetsbostäder
2021-05-17 Dnr KS 2021-00377 1.2.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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fjärrvärme och genomarbetade kvalitéer inom alla områden som förväntas ge 
låga drifts- och underhållskostnader. Projektet bygger på ett långsiktigt 
ställningstagande som innebär val som leder till högre initialkostnader men med 
en längre livslängd ger det lägre kostnader sett över livscykeln på 100 år. 

Samtliga lägenheter har hög tillgänglighet med hög standard och egen balkong 
eller uteplats. I huset finns utöver de 29 trygghetslägenheterna gym, lounge, 
gästlägenhet, en stor lokal med kök och en takterrass. Planerad inflyttning är 
januari 2023. 

Hyran kalkyleras till 1 650 kronor per kvadratmeter och år. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Föreslagen nybyggnation ligger i linje med Fristadbostäder AB:s uppdrag enligt 
ägardirektivet som är att främja bostadsförsörjningen och att bolaget ska 
tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. Behovet är stort för Borås Stad 
att få fram fler bostäder och föreslagen investering ger ett tillskott i Fristad. De 
allmännyttiga bostadsbolagen har i de senaste årens budgetprocesser och 
planerings- och uppföljningssamtal uppmanats att arbeta för fortsatt 
nyproduktion för tillförandet av fler bostäder. 

Kommunstyrelsens ställningstagande av Fristadbostäder AB:s föreslagna 
nybyggnation görs utifrån en principiell och strategisk utgångspunkt. 
Kommunstyrelsen tar inte ställning till projektets affärsmässighet utan 
förutsätter att bolaget agerar enligt de affärsmässiga principer de har att följa. 

Kommunstyrelsen noterar att det finns två kalkyler för projektet där den ena 
kalkylen förutsätter ett investeringsstöd på ca 8 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen konstaterar att investeringen påfrestar Fristadbostäder AB:s 
ekonomiska ställning, med en försvagad soliditet och ökad belåning. 
Kommunstyrelsen ser att risk finns att en nedskrivning av investeringen 
behöver göras. Den externt genomförda värderingen visar på ett 
marknadsvärde på 63 miljoner kronor och tyder på ett nedskrivningsbehov på 
ca 10 miljoner kronor. Bolagets egna kapital uppgår per 2020-12-31 till 29 
miljoner kronor och en nedskrivning enligt ovan påverkar det egna kapitalet 
mycket och bolagets finansiella ställning försämras. Den ökade belåningen gör 
att bolaget blir mer känsligt för ränteförändringar och Kommunfullmäktiges 
krav avseende avkastning ställer krav på ökad lönsamhet i bolaget. 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets 
ekonomi och finansiella ställning. Investeringen ligger dock i linje med 
ägardirektivet och är viktigt för utveckling av det område bolaget har att verka 
inom. Efterfrågan på trygghetsboende gör att investeringen på lång sikt får 
anses som mindre riskfylld. 

Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om nybyggnation även ska fattas av 
bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2021-05-17 
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2. Investeringsärende Prästhöjden Trygghetsbostäder från Fristadbostäder AB, 
2021-04-16   

Samverkan 
- 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Fristadbostäder AB, kjell-ove.sethson@fribo.nu 
 
 
Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Fristadbostäder AB 
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Bakgrund 
 
 
Projektets bakgrund 
Behovet av bostäder i Fristad är stort. FRIBO har, under sin 65-åriga historia, aldrig haft några 
vakanser och kötiden för en lägenhet ligger på ca 2 år. 
 
Den aktuella detaljplanen vid Prästskogsvägen i centrala Fristad togs fram på FRIBOs initiativ 
under perioden 2008-2011. En arkitekttävling genomfördes 2008 där det vinnande bidraget kom 
från Lund & Valentin, numera Tengbom arkitekter. Tävlingen gällde även område vid Åsbovägen 
som FRIBO byggde klart 2015. De två trähusen som byggdes där har sedan vunnit 
Stadsbyggnadspriset och varit finalister för både Årets Bygge i Sverige och Nordiska 
Bostadspriset. En formidabel succé som med flera tusen besökare och närmare 100 artiklar i 
olika tidskrifter verkligen satt Borås och Fristad på kartan. 
 
I ägardirektiven för FRIBO finns skrivelsen: ”Bolaget ska tillgodose att trygghetsboenden finns att 
tillgå”. FRIBO har sedan flera år tillbaka haft en dialog med Vård- & äldreförvaltningen kring att 
tillskapa trygghetsboende i centrala Fristad, och med tanke på läget på den aktuella detaljplanen, 
mitt emot Äldreboendet Skogslid, så har projektet växt fram naturligt. Synergieffekterna av att 
Prästhöjden kommer ligga så nära och skapa ett kluster ihop med Skogslid är avgörande. Sociala 
aktiviteter, som är en grundpelare för konceptet trygghetsboende, kan enkelt samordnas inom 
klustret. Prästhöjdens Trygghetsboende kommer ha generösa gemensamhetsutrymmen. 
 
När FRIBO presenterade sina planer för det aktuella bostadsområdet i början av 2017 uttryckte 
ägaren önskemål om att området borde bebyggas i en högre takt än vad som var rimligt för 
FRIBO att klara av ensamt. Uppdraget var att hitta en exploatör som kunde bygga hus parallellt 
med FRIBO i samma område, på samma detaljplan. Sommaren 2019 fanns långt gångna planer 
tillsammans med privat exploatör som sedan grusades under hösten. Nytt företag att kroka arm 
med söktes och sommaren 2020 var FRIBO och Järngrinden i Borås överens om formerna för ett 
gemensamt projekt. Totalt omfattar projektet 121 hyresrätter i där FRIBOs trygghetsbostäder 
utgör 29 av dessa. FRIBO och Järngrindens byggprojekt löper helt parallellt men med olika 
byggentreprenörer. Inflyttning i samtliga 121 bostäder planeras till slutet 2022. 
 
Bygglovet blev klart den 9 april och även markköpsavtalet är påskrivet. 
 
 
Detta är Prästhöjden 
Vi tar den kunskap och erfarenhet som vi har i bolaget av att bygga och förvalta stora trähus in i 
detta projekt. Prästhöjdens Trygghetsboende kommer byggas med stomme av s.k. KL-trä där 
stommens insida ger vackra träväggar i lägenheterna. Även fasaden utgörs av trä, i detta fall 
målad i Falu Rödfärg. Med denna byggteknik halverar vi klimatavtrycket och binder betydande 
mängder koldioxid i byggnaden (läs kol-sänka) under hela byggnadens livslängd. Solceller på 
taket, klimatsmart fjärrvärme och genomarbetade kvalitéer inom alla områden borgar för låga 
drift- och underhållskostnader. 
 
I alla inköp och upphandlingar som FRIBO gör används ett livscykeltänk. För Prästhöjden är 
livscykeln satt till 100 år. Det innebär att flera val är gjorda som innebär en lite högre initial 
kostnad men med längre livslängd och därmed en lägre kostnad sett över 100 år. Ett långsiktigt 
och ansvarsfullt tänkande alltså. 
 
Samtliga lägenheter har den höga tillgänglighet som konceptet trygghetsboende kräver. 
Lägenheter för de som fyllt 70 år och där man kan bo kvar och ha livskvalité livet ut. Alla 
lägenheterna har hög standard och alla har egen balkong eller uteplats. I huset finns utöver de 29  
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Projektets bakgrund 
Behovet av bostäder i Fristad är stort. FRIBO har, under sin 65-åriga historia, aldrig haft några 
vakanser och kötiden för en lägenhet ligger på ca 2 år. 
 
Den aktuella detaljplanen vid Prästskogsvägen i centrala Fristad togs fram på FRIBOs initiativ 
under perioden 2008-2011. En arkitekttävling genomfördes 2008 där det vinnande bidraget kom 
från Lund & Valentin, numera Tengbom arkitekter. Tävlingen gällde även område vid Åsbovägen 
som FRIBO byggde klart 2015. De två trähusen som byggdes där har sedan vunnit 
Stadsbyggnadspriset och varit finalister för både Årets Bygge i Sverige och Nordiska 
Bostadspriset. En formidabel succé som med flera tusen besökare och närmare 100 artiklar i 
olika tidskrifter verkligen satt Borås och Fristad på kartan. 
 
I ägardirektiven för FRIBO finns skrivelsen: ”Bolaget ska tillgodose att trygghetsboenden finns att 
tillgå”. FRIBO har sedan flera år tillbaka haft en dialog med Vård- & äldreförvaltningen kring att 
tillskapa trygghetsboende i centrala Fristad, och med tanke på läget på den aktuella detaljplanen, 
mitt emot Äldreboendet Skogslid, så har projektet växt fram naturligt. Synergieffekterna av att 
Prästhöjden kommer ligga så nära och skapa ett kluster ihop med Skogslid är avgörande. Sociala 
aktiviteter, som är en grundpelare för konceptet trygghetsboende, kan enkelt samordnas inom 
klustret. Prästhöjdens Trygghetsboende kommer ha generösa gemensamhetsutrymmen. 
 
När FRIBO presenterade sina planer för det aktuella bostadsområdet i början av 2017 uttryckte 
ägaren önskemål om att området borde bebyggas i en högre takt än vad som var rimligt för 
FRIBO att klara av ensamt. Uppdraget var att hitta en exploatör som kunde bygga hus parallellt 
med FRIBO i samma område, på samma detaljplan. Sommaren 2019 fanns långt gångna planer 
tillsammans med privat exploatör som sedan grusades under hösten. Nytt företag att kroka arm 
med söktes och sommaren 2020 var FRIBO och Järngrinden i Borås överens om formerna för ett 
gemensamt projekt. Totalt omfattar projektet 121 hyresrätter i där FRIBOs trygghetsbostäder 
utgör 29 av dessa. FRIBO och Järngrindens byggprojekt löper helt parallellt men med olika 
byggentreprenörer. Inflyttning i samtliga 121 bostäder planeras till slutet 2022. 
 
Bygglovet blev klart den 9 april och även markköpsavtalet är påskrivet. 
 
 
Detta är Prästhöjden 
Vi tar den kunskap och erfarenhet som vi har i bolaget av att bygga och förvalta stora trähus in i 
detta projekt. Prästhöjdens Trygghetsboende kommer byggas med stomme av s.k. KL-trä där 
stommens insida ger vackra träväggar i lägenheterna. Även fasaden utgörs av trä, i detta fall 
målad i Falu Rödfärg. Med denna byggteknik halverar vi klimatavtrycket och binder betydande 
mängder koldioxid i byggnaden (läs kol-sänka) under hela byggnadens livslängd. Solceller på 
taket, klimatsmart fjärrvärme och genomarbetade kvalitéer inom alla områden borgar för låga 
drift- och underhållskostnader. 
 
I alla inköp och upphandlingar som FRIBO gör används ett livscykeltänk. För Prästhöjden är 
livscykeln satt till 100 år. Det innebär att flera val är gjorda som innebär en lite högre initial 
kostnad men med längre livslängd och därmed en lägre kostnad sett över 100 år. Ett långsiktigt 
och ansvarsfullt tänkande alltså. 
 
Samtliga lägenheter har den höga tillgänglighet som konceptet trygghetsboende kräver. 
Lägenheter för de som fyllt 70 år och där man kan bo kvar och ha livskvalité livet ut. Alla 
lägenheterna har hög standard och alla har egen balkong eller uteplats. I huset finns utöver de 29  



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

B 3424

 
2021-04-16 Fristadbostäder AB 

 
Prästhöjden Trygghetsbostäder 
 

 

 

 
FRISTADBOSTÄDER AB    STORA VÄGEN 46    BOX 91    513 21 FRISTAD    TEL 033-22 25 50    info@fribo.nu  

Ett kommunalt bolag i Borås 

 
 
lägenheterna gym, lounge, gästlägenhet, en stor lokal med kök där man kan laga mat och umgås 
och en takterrass. Alla faciliteter kan nyttjas av hyresgästerna och allt ingår i hyran. 
 
Prästhöjden ligger på en fin naturtomt bland höga tallar och från takterrassen ser man åkrar med 
betande djur, ändå är det bara 200 m från all den service Fristad har att erbjuda. 
 
 
Förutsättningar 
Räntesats som använts för kalkylen är satt till 3,0% och i den ingår internbanksavgift.  
 
Byggnadens livscykel är som sagt satt till 100 år men normal avskrivningstid på 50 år, alltså 2% 
per år, tillämpas. 
 
Projektet har utformats så att det ska uppfylla kraven för det statliga investeringsstödet för 
bostäder till äldre personer. Stödet motsvarar 3600 kr per kvadratmeter bostadsyta. För 
Prästhöjden med sina dryga 2000 kvadratmeter bostad- och lokalyta innebär det ca 7,5 miljoner 
kr i stöd. Då man aldrig fullt ut kan förlita sig på att man får ett investeringsstöd som man söker så 
har dubbla kalkyler tagits med i detta investeringsärende. Det för att alla ska få en tydlig bild av 
vad det innebär för projektets kalkyl. 
 
Baserat på den totala projektkostnaden om nästan 73 miljoner beräknas lånevolymen uppgå till 
dryga 60 miljoner. 
 
Den genomsnittliga kvadratmeterhyran är satt till 1650 kr/kvm och år vid inflyttning i januari 2023. 
 
Kalkylen förutsätter att både kostnader och intäkter stiger med i genomsnitt 2% per år. 
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 2021-04-16 
Fristadbostäder AB 
 Prästhöjden Trygghetsbostäder 
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Ett kom
m

unalt bolag i B
orås 

  lägenheterna gym
, lounge, gästlägenhet, en stor lokal m

ed kök där m
an kan laga m

at och um
gås 

och en takterrass. Alla faciliteter kan nyttjas av hyresgästerna och allt ingår i hyran. 
 Prästhöjden ligger på en fin naturtom

t bland höga tallar och från takterrassen ser m
an åkrar m

ed 
betande djur, ändå är det bara 200 m

 från all den service Fristad har att erbjuda. 
  Förutsättningar 
R

äntesats som
 använts för kalkylen är satt till 3,0%

 och i den ingår internbanksavgift.  
 Byggnadens livscykel är som

 sagt satt till 100 år m
en norm

al avskrivningstid på 50 år, alltså 2%
 

per år, tilläm
pas. 

 Projektet har utform
ats så att det ska uppfylla kraven för det statliga investeringsstödet för 

bostäder till äldre personer. Stödet m
otsvarar 3600 kr per kvadratm

eter bostadsyta. För 
Prästhöjden m

ed sina dryga 2000 kvadratm
eter bostad- och lokalyta innebär det ca 7,5 m

iljoner 
kr i stöd. D

å m
an aldrig fullt ut kan förlita sig på att m

an får ett investeringsstöd som
 m

an söker så 
har dubbla kalkyler tagits m

ed i detta investeringsärende. D
et för att alla ska få en tydlig bild av 

vad det innebär för projektets kalkyl. 
 Baserat på den totala projektkostnaden om

 nästan 73 m
iljoner beräknas lånevolym

en uppgå till 
dryga 60 m

iljoner. 
 D

en genom
snittliga kvadratm

eterhyran är satt till 1650 kr/kvm
 och år vid inflyttning i januari 2023. 

 Kalkylen förutsätter att både kostnader och intäkter stiger m
ed i genom

snitt 2%
 per år. 
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Prästhöjden trygghetsboende 29 lgh

Beställare: 
Fristadbostäder AB
Datum:
21-04-01
Upprättad av: 
Kjell-Ove Sethson
Objektnr: 

LOA 157 kvm BYA 798 kvm
Nybyggnation (BOA+LOA) 2104 BOA 1947 kvm BTA 3172 kvm

Atemp 2912 kvm
0

Markförvärv /Fastighetsskatt under uppförande 1,0% 3 500 000 kr BOA LOA fördelning: Hyra/lgh: Summa:
Nybyggnadskostnad entreprenad 46 300 000 kr 28 st 2:or á 66,65 m2 (1866,1) 9 164 3 079 065
Byggherrekostnader inkl arkitekt 6 000 000 kr 1 st 3:or á 80,7 m2 (80,7) 10 900 130 800
Summa entreprenad 55 800 000 kr 4 st lokaler ca. 157 m2 (157) 58 kvm med hyresintäkt 1650 kr/kvm 95 700
Projektering (inlagt under Byggherrekost ovan) 1,0% 0 kr 3 305 565 kr
Summa projekt 55 800 000 kr Summa: 29 lägenheter & 4 lokaler
1/3 av gemensamhetsanläggning 2 500 000 kr Hyresintäkter/år: 3 305 565 kr
Projektkostnad 58 300 000 kr

Moms 25 % 25% 14 575 000 kr

Summa total 72 875 000 kr Byggherrekostnader exkl arkitekt
Ägartillskott 12,0% 0 kr

Statligt investeringsbidrag boende för äldre 3600x(BOA+LOA) -7 574 400 kr Bygglov/nybyggnadskartor mm 800 000 exkl. moms
Lån 60 425 600 kr Anslutning vatten/avlopp 300 000 exkl. moms uppskattad
Kapitalkostnad nybyggnad inkl moms 3,00% 1 812 768 kr Anslutning fjärrvärme 500 000 exkl. moms uppskattad
Kapitalkostnad internränta 0 Anslutning el 250 000 exkl. moms uppskattad
Kapitalkostnad internränta 0 Övrigt (geoteknik, marknadsförning, konsulter mm) 1 500 000 exkl. moms uppskattad
Kommunal borgensavgift (inbakad i kapitalkost) 0

Summa ränta Totalsumma 3 350 000 kr
Avskrivningstid /antal år inkl moms 50 1 457 500 kr

Summa kapitalkostnad per år 3 270 268 kr

Byggkostnad per kvm inkl. moms (BOA+LOA)
exkl statligt investeringsbidrag 34 636 kr
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Prästhöjden, Fristad

Hyresnivå vid inflyttning, snitt: 
1650 kr/kvm/år

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11
INTÄKTER INTÄKTER
Hyresintäkter 2% 3 209 865 3 274 062 3 339 544 3 406 334 3 474 461 3 543 950 3 614 829 3 687 126 3 760 868 3 836 086 3 912 808 Hyresintäkter
Lokalintäkter 2% 95 700 97 614 99 566 101 558 103 589 105 661 107 774 109 929 112 128 114 370 116 658 Lokalintäkter
Hyresbortfall 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hyresbortfall
Övriga intäkter 2% 90 000 91 800 93 636 95 509 97 419 99 367 101 355 103 382 105 449 107 558 109 709 Övriga intäkter (p-plats mm)
Summa intäkter 3 395 565 3 463 476 3 532 746 3 603 401 3 675 469 3 748 978 3 823 958 3 900 437 3 978 446 4 058 014 4 139 175 Summa intäkter

KOSTNADER KOSTNADER
Lägenhetsunderhåll 2% 0 0 0 0 0 0 -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 Lägenhetsunderhåll
Lokal underhåll 2% 0 0 0 0 0 0 -25 000 -25 500 -26 010 -26 530 -27 061 Gemensamt underhåll
Summa underhållskostnader 0 0 0 0 0 0 -65 000 -66 300 -67 626 -68 979 -70 358 Summa underhållskostnader

Reparationer 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reparationer
Skötselkostnader + lokalvård 2% -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 -44 163 -45 046 -45 947 -46 866 -47 804 -48 760 Skötselkostnader
Fastighetsel/uppvärmning 2% -140 000 -142 800 -145 656 -148 569 -151 541 -154 571 -157 663 -160 816 -164 032 -167 313 -170 659 Fastighetsel/uppvärmning
Vatten 2% -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 -44 163 -45 046 -45 947 -46 866 -47 804 -48 760 Vatten
Sophämtning 2% -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 -44 163 -45 046 -45 947 -46 866 -47 804 -48 760 Sophämtning
Administration 2% -12 000 -12 240 -12 485 -12 734 -12 989 -13 249 -13 514 -13 784 -14 060 -14 341 -14 628 Administration
Försäkringskostnader 2% -20 000 -20 400 -20 808 -21 224 -21 649 -22 082 -22 523 -22 974 -23 433 -23 902 -24 380 Försäkringskostnader
Hyres- och kundförluster 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hyres- och kundförluster
Stdsnätsanslutning etc 0% -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 Kabel TV
Övriga driftkostnader 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga driftkostnader
Summa driftkostnader -304 000 -309 840 -315 797 -321 873 -328 070 -334 392 -340 839 -347 416 -354 125 -360 967 -367 946 Summa driftkostnader

Fastighetsskatt 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fastighetsskatt

Driftnetto 3 091 565 3 153 636 3 216 949 3 281 528 3 347 399 3 414 587 3 418 118 3 486 721 3 556 695 3 628 069 3 700 630 Driftnetto

Avskrivningar, fastigheter 0% -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 Avskrivningar, fastigheter
Avskrivningar, inventarier 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar, inventarier
Avskrivningar/Amortering -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 Avskrivningar

Finansiella intäkter 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter
Räntekostnader 0% -1 812 768 -1 812 768 -1 769 043 -1 725 318 -1 681 593 -1 637 868 -1 594 143 -1 550 418 -1 506 693 -1 462 968 -1 419 243 Räntekostnader
Räntebidrag 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Räntebidrag
Kapitalkostnader -1 812 768 -1 812 768 -1 769 043 -1 725 318 -1 681 593 -1 637 868 -1 594 143 -1 550 418 -1 506 693 -1 462 968 -1 419 243 Kapitalkostnader

Summa kostnader -3 574 268 -3 580 108 -3 542 340 -3 504 691 -3 467 163 -3 429 760 -3 457 482 -3 421 634 -3 385 944 -3 350 414 -3 315 047 Summa kostnader

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bokslutsdispositioner

Resultat -178 703 -116 632 -9 594 98 710 208 306 319 219 366 475 478 803 592 502 707 601 824 127 Resultat

Driftnetto 3 091 565 3 153 636 3 216 949 3 281 528 3 347 399 3 414 587 3 418 118 3 486 721 3 556 695 3 628 069 3 700 630 Driftnetto  (Driftnetto snitt 10 år) Avkastningsvärdering
3 420 433 3 420 433 5,00% 68 408 663

Ingående fastighetsinvestering 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 Ingående fastighetsinvestering
Markvärde (inbakat i fastighetsinv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Markvärde

Summa fastighet och mark 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 Summa fastighet och mark

Direktavkastning 4,24% 4,33% 4,41% 4,50% 4,59% 4,69% 4,69% 4,78% 4,88% 4,98% 5,08% Direktavkastning

Lån -60 425 600 kr -58 968 100 kr -57 510 600 kr -56 053 100 kr -54 595 600 kr -53 138 100 kr -51 680 600 kr -50 223 100 kr -48 765 600 kr -47 308 100 kr -45 850 600 kr Lån
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Prästhöjden trygghetsboende 29 lgh

Beställare: 
Fristadbostäder AB
Datum:
21-04-01
Upprättad av: 
Kjell-Ove Sethson
Objektnr: 

LOA 157 kvm BYA 798 kvm
Nybyggnation (BOA+LOA) 2104 BOA 1947 kvm BTA 3172 kvm

Atemp 2912 kvm
0

Markförvärv /Fastighetsskatt under uppförande 1,0% 3 500 000 kr BOA LOA fördelning: Hyra/lgh: Summa:
Nybyggnadskostnad entreprenad 46 300 000 kr 28 st 2:or á 66,65 m2 (1866,1) 9 164 3 079 065
Byggherrekostnader inkl arkitekt 6 000 000 kr 1 st 3:or á 80,7 m2 (80,7) 10 900 130 800
Summa entreprenad 55 800 000 kr 4 st lokaler ca. 157 m2 (157) 58 kvm med hyresintäkt 1650 kr/kvm 95 700
Projektering (inlagt under Byggherrekost ovan) 1,0% 0 kr 3 305 565 kr
Summa projekt 55 800 000 kr Summa: 29 lägenheter & 4 lokaler
1/3 av gemensamhetsanläggning 2 500 000 kr Hyresintäkter/år: 3 305 565 kr
Projektkostnad 58 300 000 kr

Moms 25 % 25% 14 575 000 kr

Summa total 72 875 000 kr Byggherrekostnader exkl arkitekt
Ägartillskott 12,0% 0 kr

Statligt investeringsbidrag boende för äldre 3600x(BOA+LOA) 0 kr Bygglov/nybyggnadskartor mm 800 000 exkl. moms
Lån 68 000 000 kr Anslutning vatten/avlopp 300 000 exkl. moms uppskattad
Kapitalkostnad nybyggnad inkl moms 3,00% 2 040 000 kr Anslutning fjärrvärme 500 000 exkl. moms uppskattad
Kapitalkostnad internränta 0 Anslutning el 250 000 exkl. moms uppskattad
Kapitalkostnad internränta 0 Övrigt (geoteknik, marknadsförning, konsulter mm) 1 500 000 exkl. moms uppskattad
Kommunal borgensavgift (inbakad i kapitalkost) 0

Summa ränta Totalsumma 3 350 000 kr
Avskrivningstid /antal år inkl moms 50 1 457 500 kr

Summa kapitalkostnad per år 3 497 500 kr

Byggkostnad per kvm inkl. moms (BOA+LOA)
exkl statligt investeringsbidrag 34 636 kr

Prästhöjden, Fristad

Hyresnivå vid inflyttning, snitt: 
1650 kr/kvm/år

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11
INTÄKTER INTÄKTER
Hyresintäkter 2% 3 209 865 3 274 062 3 339 544 3 406 334 3 474 461 3 543 950 3 614 829 3 687 126 3 760 868 3 836 086 3 912 808 Hyresintäkter
Lokalintäkter 2% 95 700 97 614 99 566 101 558 103 589 105 661 107 774 109 929 112 128 114 370 116 658 Lokalintäkter
Hyresbortfall 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hyresbortfall
Övriga intäkter 2% 90 000 91 800 93 636 95 509 97 419 99 367 101 355 103 382 105 449 107 558 109 709 Övriga intäkter (p-plats mm)
Summa intäkter 3 395 565 3 463 476 3 532 746 3 603 401 3 675 469 3 748 978 3 823 958 3 900 437 3 978 446 4 058 014 4 139 175 Summa intäkter

KOSTNADER KOSTNADER
Lägenhetsunderhåll 2% 0 0 0 0 0 0 -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 Lägenhetsunderhåll
Lokal underhåll 2% 0 0 0 0 0 0 -25 000 -25 500 -26 010 -26 530 -27 061 Gemensamt underhåll
Summa underhållskostnader 0 0 0 0 0 0 -65 000 -66 300 -67 626 -68 979 -70 358 Summa underhållskostnader

Reparationer 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reparationer
Skötselkostnader + lokalvård 2% -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 -44 163 -45 046 -45 947 -46 866 -47 804 -48 760 Skötselkostnader
Fastighetsel/uppvärmning 2% -140 000 -142 800 -145 656 -148 569 -151 541 -154 571 -157 663 -160 816 -164 032 -167 313 -170 659 Fastighetsel/uppvärmning
Vatten 2% -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 -44 163 -45 046 -45 947 -46 866 -47 804 -48 760 Vatten
Sophämtning 2% -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 -44 163 -45 046 -45 947 -46 866 -47 804 -48 760 Sophämtning
Administration 2% -12 000 -12 240 -12 485 -12 734 -12 989 -13 249 -13 514 -13 784 -14 060 -14 341 -14 628 Administration
Försäkringskostnader 2% -20 000 -20 400 -20 808 -21 224 -21 649 -22 082 -22 523 -22 974 -23 433 -23 902 -24 380 Försäkringskostnader
Hyres- och kundförluster 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hyres- och kundförluster
Stdsnätsanslutning etc 0% -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 Kabel TV
Övriga driftkostnader 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga driftkostnader
Summa driftkostnader -304 000 -309 840 -315 797 -321 873 -328 070 -334 392 -340 839 -347 416 -354 125 -360 967 -367 946 Summa driftkostnader

Fastighetsskatt 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fastighetsskatt

Driftnetto 3 091 565 3 153 636 3 216 949 3 281 528 3 347 399 3 414 587 3 418 118 3 486 721 3 556 695 3 628 069 3 700 630 Driftnetto

Avskrivningar, fastigheter 0% -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 Avskrivningar, fastigheter
Avskrivningar, inventarier 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar, inventarier
Avskrivningar/Amortering -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 Avskrivningar

Finansiella intäkter 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter
Räntekostnader 0% -2 040 000 -2 040 000 -1 996 275 -1 952 550 -1 908 825 -1 865 100 -1 821 375 -1 777 650 -1 733 925 -1 690 200 -1 646 475 Räntekostnader
Räntebidrag 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Räntebidrag
Kapitalkostnader -2 040 000 -2 040 000 -1 996 275 -1 952 550 -1 908 825 -1 865 100 -1 821 375 -1 777 650 -1 733 925 -1 690 200 -1 646 475 Kapitalkostnader

Summa kostnader -3 801 500 -3 807 340 -3 769 572 -3 731 923 -3 694 395 -3 656 992 -3 684 714 -3 648 866 -3 613 176 -3 577 646 -3 542 279 Summa kostnader

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bokslutsdispositioner

Resultat -405 935 -343 864 -236 826 -128 522 -18 926 91 987 139 243 251 571 365 270 480 369 596 895 Resultat

Driftnetto 3 091 565 3 153 636 3 216 949 3 281 528 3 347 399 3 414 587 3 418 118 3 486 721 3 556 695 3 628 069 3 700 630 Driftnetto  (Driftnetto snitt 10 år) Avkastningsvärdering
3 420 433 3 420 433 5,00% 68 408 663

Ingående fastighetsinvestering 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 Ingående fastighetsinvestering
Markvärde (inbakat i fastighetsinv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Markvärde

Summa fastighet och mark 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 Summa fastighet och mark

Direktavkastning 4,24% 4,33% 4,41% 4,50% 4,59% 4,69% 4,69% 4,78% 4,88% 4,98% 5,08% Direktavkastning

Lån -68 000 000 kr -66 542 500 kr -65 085 000 kr -63 627 500 kr -62 170 000 kr -60 712 500 kr -59 255 000 kr -57 797 500 kr -56 340 000 kr -54 882 500 kr -53 425 000 kr Lån
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Prästhöjden, Fristad

Hyresnivå vid inflyttning, snitt: 
1650 kr/kvm/år

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11
INTÄKTER INTÄKTER
Hyresintäkter 2% 3 209 865 3 274 062 3 339 544 3 406 334 3 474 461 3 543 950 3 614 829 3 687 126 3 760 868 3 836 086 3 912 808 Hyresintäkter
Lokalintäkter 2% 95 700 97 614 99 566 101 558 103 589 105 661 107 774 109 929 112 128 114 370 116 658 Lokalintäkter
Hyresbortfall 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hyresbortfall
Övriga intäkter 2% 90 000 91 800 93 636 95 509 97 419 99 367 101 355 103 382 105 449 107 558 109 709 Övriga intäkter (p-plats mm)
Summa intäkter 3 395 565 3 463 476 3 532 746 3 603 401 3 675 469 3 748 978 3 823 958 3 900 437 3 978 446 4 058 014 4 139 175 Summa intäkter

KOSTNADER KOSTNADER
Lägenhetsunderhåll 2% 0 0 0 0 0 0 -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 Lägenhetsunderhåll
Lokal underhåll 2% 0 0 0 0 0 0 -25 000 -25 500 -26 010 -26 530 -27 061 Gemensamt underhåll
Summa underhållskostnader 0 0 0 0 0 0 -65 000 -66 300 -67 626 -68 979 -70 358 Summa underhållskostnader

Reparationer 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reparationer
Skötselkostnader + lokalvård 2% -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 -44 163 -45 046 -45 947 -46 866 -47 804 -48 760 Skötselkostnader
Fastighetsel/uppvärmning 2% -140 000 -142 800 -145 656 -148 569 -151 541 -154 571 -157 663 -160 816 -164 032 -167 313 -170 659 Fastighetsel/uppvärmning
Vatten 2% -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 -44 163 -45 046 -45 947 -46 866 -47 804 -48 760 Vatten
Sophämtning 2% -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 -44 163 -45 046 -45 947 -46 866 -47 804 -48 760 Sophämtning
Administration 2% -12 000 -12 240 -12 485 -12 734 -12 989 -13 249 -13 514 -13 784 -14 060 -14 341 -14 628 Administration
Försäkringskostnader 2% -20 000 -20 400 -20 808 -21 224 -21 649 -22 082 -22 523 -22 974 -23 433 -23 902 -24 380 Försäkringskostnader
Hyres- och kundförluster 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hyres- och kundförluster
Stdsnätsanslutning etc 0% -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 Kabel TV
Övriga driftkostnader 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga driftkostnader
Summa driftkostnader -304 000 -309 840 -315 797 -321 873 -328 070 -334 392 -340 839 -347 416 -354 125 -360 967 -367 946 Summa driftkostnader

Fastighetsskatt 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fastighetsskatt

Driftnetto 3 091 565 3 153 636 3 216 949 3 281 528 3 347 399 3 414 587 3 418 118 3 486 721 3 556 695 3 628 069 3 700 630 Driftnetto

Avskrivningar, fastigheter 0% -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 Avskrivningar, fastigheter
Avskrivningar, inventarier 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar, inventarier
Avskrivningar/Amortering -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 Avskrivningar

Finansiella intäkter 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter
Räntekostnader 0% -2 040 000 -2 040 000 -1 996 275 -1 952 550 -1 908 825 -1 865 100 -1 821 375 -1 777 650 -1 733 925 -1 690 200 -1 646 475 Räntekostnader
Räntebidrag 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Räntebidrag
Kapitalkostnader -2 040 000 -2 040 000 -1 996 275 -1 952 550 -1 908 825 -1 865 100 -1 821 375 -1 777 650 -1 733 925 -1 690 200 -1 646 475 Kapitalkostnader

Summa kostnader -3 801 500 -3 807 340 -3 769 572 -3 731 923 -3 694 395 -3 656 992 -3 684 714 -3 648 866 -3 613 176 -3 577 646 -3 542 279 Summa kostnader

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bokslutsdispositioner

Resultat -405 935 -343 864 -236 826 -128 522 -18 926 91 987 139 243 251 571 365 270 480 369 596 895 Resultat

Driftnetto 3 091 565 3 153 636 3 216 949 3 281 528 3 347 399 3 414 587 3 418 118 3 486 721 3 556 695 3 628 069 3 700 630 Driftnetto  (Driftnetto snitt 10 år) Avkastningsvärdering
3 420 433 3 420 433 5,00% 68 408 663

Ingående fastighetsinvestering 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 Ingående fastighetsinvestering
Markvärde (inbakat i fastighetsinv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Markvärde

Summa fastighet och mark 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 Summa fastighet och mark

Direktavkastning 4,24% 4,33% 4,41% 4,50% 4,59% 4,69% 4,69% 4,78% 4,88% 4,98% 5,08% Direktavkastning

Lån -68 000 000 kr -66 542 500 kr -65 085 000 kr -63 627 500 kr -62 170 000 kr -60 712 500 kr -59 255 000 kr -57 797 500 kr -56 340 000 kr -54 882 500 kr -53 425 000 kr Lån



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

B 3434



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

 B 3435



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

B 3436

 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande  
Del av fastigheten Borås Fristads Prästgård 
1:100 (förhandsvärde) 
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1. Sammanfattning 

                         

Värderingsobjekt: Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Borås Fristads Prästgård 
1:100, del av (värde i färdigställt skick). 

Uppdragsgivare: Fristadbostäder AB, genom Kjell-Ove Sethson. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets 
marknadsvärde i färdigställt skick  (förhandsvärde). Enligt 
uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag 
för bolagets styrelse, Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige. 

Värdetidpunkt: 2021-04-01. 

Särskilda förutsättningar: Se särskilda förutsättningar i avsnitt 2. 

Objektstyp: Inom värderingsobjektet inryms, enligt förutsättningar, ett 
trygghetsboende med 29 lägenheter.  

Marknadsvärde: Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms 
marknadsvärdet (förhandsvärde) av värderingsobjektet vid 
värdetidpunkten till: 

  
63 000 000 kr   

    
                    Sextiotre miljoner kronor 

 Resulterande nyckeltal: Marknadsvärde / m² 29 946
Marknadsvärde / taxeringsvärde  -   
Bruttokapitalisering, år 1 18,6
(marknadsvärde / årshyra år 1)
Direktavkastning, initial 4,38%
(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)
Direktavkastning, år 1 4,36%
(driftnetto år 1 / marknadsvärde)
Marknadsmässig direktavkastning 4,36%
(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  
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1. Sammanfattning 

                         

Värderingsobjekt: Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Borås Fristads Prästgård 
1:100, del av (värde i färdigställt skick). 

Uppdragsgivare: Fristadbostäder AB, genom Kjell-Ove Sethson. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets 
marknadsvärde i färdigställt skick  (förhandsvärde). Enligt 
uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag 
för bolagets styrelse, Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige. 

Värdetidpunkt: 2021-04-01. 

Särskilda förutsättningar: Se särskilda förutsättningar i avsnitt 2. 

Objektstyp: Inom värderingsobjektet inryms, enligt förutsättningar, ett 
trygghetsboende med 29 lägenheter.  

Marknadsvärde: Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms 
marknadsvärdet (förhandsvärde) av värderingsobjektet vid 
värdetidpunkten till: 

  
63 000 000 kr   

    
                    Sextiotre miljoner kronor 

 Resulterande nyckeltal: Marknadsvärde / m² 29 946
Marknadsvärde / taxeringsvärde  -   
Bruttokapitalisering, år 1 18,6
(marknadsvärde / årshyra år 1)
Direktavkastning, initial 4,38%
(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)
Direktavkastning, år 1 4,36%
(driftnetto år 1 / marknadsvärde)
Marknadsmässig direktavkastning 4,36%
(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  
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2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Borås Fristads Prästgård 1:100, del av (värde i färdigställt skick). 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Fristadbostäder AB, genom Kjell-Ove Sethson. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde i färdigställt skick  (förhandsvärde). 
Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag för bolagets styrelse, 
Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2021-04-01. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska 
marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De 
allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella 
begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för 
värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, 
hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur 
redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får 
användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 
som för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/ 
fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 
ofullständiga. 

Upplysningar 
Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.  

Särskilda förutsättningar 
Värderingen avser en så kallad förhandsvärdering där värderingsobjektets marknadsvärde bedöms som om 
planerad byggnation vid värdetidpunkten vore färdigställd och fullt uthyrt till en av uppdragsgivaren angiven 
genomsnittshyra om 1 650 kr/kvm samt i övrigt marknadsmässiga antaganden.  

I värdebedömningen förutsätts att bygglov och övriga myndighetstillstånd som krävs för projektets 
genomförande erhålls samt att kostnader härför är erlagda, vidare att samtliga arbeten utförs på ett 
fackmannamässigt sätt.  
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Besiktning och värderingsunderlag 
Besiktning av värderingsobjektets läge har ej genomfört inom ramen för detta uppdrag.  

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 

• Projektkalkyl med- och utan statligt bidrag, inklusive förväntade hyresnivåer inom projektet samt 
bedömda drift- och underhållskostnader. 

• Köpeavtal mellan Borås Stad och Fristadbostäder AB avseende marken (del av fastigheten 
Fristads Prästgård 1:100). 
 

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 
statistik från SCB med flera. 

3. Värderingsobjekt 

Objektstyp 
Inom värderingsobjektet inryms enligt förutsättningar 29 trygghetsbostäder upplåtna med hyresrätt samt en 
mindre andel lokaler/ gemensamhetsytor.  

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Borås Kommun. 

Läge 
Värderingsobjektet är beläget längs med Nya Kyrkvägen i centrala Fristad, cirka 13 kilometer norr om Borås 
centrum.   

Omgivningen utgörs huvudsakligen av bostadsbebyggelse, i såväl småhus som flerbostadshus samt av 
kommersiell och offentlig service i anslutning till Fristads centrum (längs med Stora vägen). Allmänna 
kommunikationer finns i form av buss och tåg. Större trafikleder (väg 42) finns i anslutning till 
värderingsobjektet.  

Tomt 
Värderingsobjektet omfattar, efter planerad fastighetsbildningsåtgärd, en markareal om cirka 7 800 
kvadratmeter.  
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Besiktning och värderingsunderlag 
Besiktning av värderingsobjektets läge har ej genomfört inom ramen för detta uppdrag.  

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 

• Projektkalkyl med- och utan statligt bidrag, inklusive förväntade hyresnivåer inom projektet samt 
bedömda drift- och underhållskostnader. 

• Köpeavtal mellan Borås Stad och Fristadbostäder AB avseende marken (del av fastigheten 
Fristads Prästgård 1:100). 
 

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 
statistik från SCB med flera. 

3. Värderingsobjekt 

Objektstyp 
Inom värderingsobjektet inryms enligt förutsättningar 29 trygghetsbostäder upplåtna med hyresrätt samt en 
mindre andel lokaler/ gemensamhetsytor.  

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Borås Kommun. 

Läge 
Värderingsobjektet är beläget längs med Nya Kyrkvägen i centrala Fristad, cirka 13 kilometer norr om Borås 
centrum.   

Omgivningen utgörs huvudsakligen av bostadsbebyggelse, i såväl småhus som flerbostadshus samt av 
kommersiell och offentlig service i anslutning till Fristads centrum (längs med Stora vägen). Allmänna 
kommunikationer finns i form av buss och tåg. Större trafikleder (väg 42) finns i anslutning till 
värderingsobjektet.  

Tomt 
Värderingsobjektet omfattar, efter planerad fastighetsbildningsåtgärd, en markareal om cirka 7 800 
kvadratmeter.  
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Byggnadsbeskrivning 
Värderingsobjektet inrymmer en huskropp i 3 ½ plan ovan mark (förestående byggnation). Byggnaden 
inrymmer 29 trygghetsbostäder samt en mindre andel lokaler/ gemensamhetsytor för boendet.  Parkering 
sker genom markparkering i direkt anslutning till byggnaden.   

 

Den totala uthyrbara arean uppgår till 2 104 kvadratmeter fördelat enligt nedan: 

Lokaltyp

*m² % Antal
Bostäder 1 947 93 -
Övrigt 1 157 7 -
Garage/P-platser - - 1
Summa/Medel 2 104 100 1

Uthyrbar area

 

Bostadsarean fördelar sig på 29 lägenheter med en genomsnittlig bostadsarea om 67 kvadratmeter.  

Skick och standard 
Byggnadens yttre och inre skick förutsätts hålla nybyggnadsskick.  

Lägenheterna förutsätts hålla en normal till god nyproduktionsstandard. Någon detaljerad information om 
lägenheternas standard har inte erhållits inom ramen för detta uppdrag  

Lokalerna förutsätts hålla en normal standard.  

Planförhållande 
Värderingsobjektet omfattas av detaljplan 1490K-P1158, antagen 2011-06-09.  

Planbestämmelserna anger bostadsändamål med en högsta byggnadshöjd av 11,5 meter eller tre våningar.  

Planerad byggnation förutsätts överensstämma med planbestämmelserna. 
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4. Marknadsanalys 

Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 
Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 
stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt 
tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostads-/samhällsfastigheter och kvalitativa 
kommersiella fastigheter.  

Den positiva utvecklingen avstannade förvisso i Q2 2020 då coronapandemin medförde flera uppskjutna, 
”pausade” eller t.o.m. avbrutna transaktioner och projekt, men ett fortsatt stort inflöde av kapital till 
fastighetsmarknaden, attraktiva finansieringsvillkor och brist på investeringsalternativ medförde att 
transaktionsvolymen för 2020 uppgick till ca 194 mdkr (avser direkta fastighetsinvesteringar >10 mkr). 
Aktiviteten i Q4 var särskilt anmärkningsvärd med ca 82 mdkr (och drygt 49,5 mdkr i december). Något 
oväntat överträffade transaktionsvolymen för 2020 t.o.m. 2019 (ca 190 mdkr).   

Under inledningen av 2021 har noterats ett fortsatt stort investeringsintresse vilket talar för ytterligare ett 
starkt år på investeringsmarknaden, såväl vad gäller direkta som indirekta fastighetsinvesteringar.  

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar, med ett fortsatt starkt 
investeringsintresse och sjunkande direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till 
stabila tillgångar, något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet).  

Moderna/flexibla kontor i CBD och A-läge utgör intressanta investeringar (särskilt med hyresgäst från 
offentlig sektor då detta i princip jämställs med samhällsfastighet), men det finns en osäkerhet om 
lokalhyresmarknadens utveckling vilket ”spiller över” på investeringsmarknaden (=mer polariserad 
marknad).    

Till följd av e-handels tillväxt, något som onekligen ”hjälpts” av corona, samt attraktiva triple-net-avtal med 
stabilt kassaflöde till låg risk finns ett fortsatt stort investeringsintresse för logistikfastigheter (såväl förvärv 
som nyproduktion). Ett tecken på ökad riskaptit är att marknaden även visat ett stort intresse för s.k. city-
logistik (relativt centralt belägna lager-/verksamhetsfastigheter).   

Till de segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade” 
fastigheter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d.    

Handelsfastigheter har noterat en svag utveckling under senare år, till stor del ett resultat av e-handelns 
tillväxt. Effekterna av denna strukturomvandling inom handeln kan noteras även på investeringsmarknaden, 
men det är stor skillnad mellan olika typer av handel (t.ex. utgör lågprishandel ett starkt segment). 

Till köparna hör främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt kapital att 
investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det utländska 
investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av 
investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer. Det krävs en betydande investeringsvolym 
för att motivera utländska aktörer, något som också talar för indirekta fastighetsinvesteringar.  

Förutsättningarna på kreditmarknaden är goda, särskilt för institutionellt kapital och aktörer med långsiktigt 
fokus och hög kreditrating. Investeringar i bostads- och samhällsfastigheter ses som särskilt attraktiva 
(fastighetskrediter med låg risk ses som fördelaktiga i tider av finansiell oro).   

Den demografiska utvecklingen medför att det finns ett stort behov av investeringar i nyproduktion 
(bostäder) samt vård/skola/omsorg, med fortsatt god underliggande efterfrågan på mark/byggrätter 
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4. Marknadsanalys 

Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 
Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 
stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt 
tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostads-/samhällsfastigheter och kvalitativa 
kommersiella fastigheter.  

Den positiva utvecklingen avstannade förvisso i Q2 2020 då coronapandemin medförde flera uppskjutna, 
”pausade” eller t.o.m. avbrutna transaktioner och projekt, men ett fortsatt stort inflöde av kapital till 
fastighetsmarknaden, attraktiva finansieringsvillkor och brist på investeringsalternativ medförde att 
transaktionsvolymen för 2020 uppgick till ca 194 mdkr (avser direkta fastighetsinvesteringar >10 mkr). 
Aktiviteten i Q4 var särskilt anmärkningsvärd med ca 82 mdkr (och drygt 49,5 mdkr i december). Något 
oväntat överträffade transaktionsvolymen för 2020 t.o.m. 2019 (ca 190 mdkr).   

Under inledningen av 2021 har noterats ett fortsatt stort investeringsintresse vilket talar för ytterligare ett 
starkt år på investeringsmarknaden, såväl vad gäller direkta som indirekta fastighetsinvesteringar.  

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar, med ett fortsatt starkt 
investeringsintresse och sjunkande direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till 
stabila tillgångar, något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet).  

Moderna/flexibla kontor i CBD och A-läge utgör intressanta investeringar (särskilt med hyresgäst från 
offentlig sektor då detta i princip jämställs med samhällsfastighet), men det finns en osäkerhet om 
lokalhyresmarknadens utveckling vilket ”spiller över” på investeringsmarknaden (=mer polariserad 
marknad).    

Till följd av e-handels tillväxt, något som onekligen ”hjälpts” av corona, samt attraktiva triple-net-avtal med 
stabilt kassaflöde till låg risk finns ett fortsatt stort investeringsintresse för logistikfastigheter (såväl förvärv 
som nyproduktion). Ett tecken på ökad riskaptit är att marknaden även visat ett stort intresse för s.k. city-
logistik (relativt centralt belägna lager-/verksamhetsfastigheter).   

Till de segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade” 
fastigheter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d.    

Handelsfastigheter har noterat en svag utveckling under senare år, till stor del ett resultat av e-handelns 
tillväxt. Effekterna av denna strukturomvandling inom handeln kan noteras även på investeringsmarknaden, 
men det är stor skillnad mellan olika typer av handel (t.ex. utgör lågprishandel ett starkt segment). 

Till köparna hör främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt kapital att 
investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det utländska 
investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av 
investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer. Det krävs en betydande investeringsvolym 
för att motivera utländska aktörer, något som också talar för indirekta fastighetsinvesteringar.  

Förutsättningarna på kreditmarknaden är goda, särskilt för institutionellt kapital och aktörer med långsiktigt 
fokus och hög kreditrating. Investeringar i bostads- och samhällsfastigheter ses som särskilt attraktiva 
(fastighetskrediter med låg risk ses som fördelaktiga i tider av finansiell oro).   

Den demografiska utvecklingen medför att det finns ett stort behov av investeringar i nyproduktion 
(bostäder) samt vård/skola/omsorg, med fortsatt god underliggande efterfrågan på mark/byggrätter 
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Marknadsförutsättningar hyresbostäder 
Bostadsfastigheter har varit ett mycket attraktivt investeringssegment under senare år, med sjunkande 
direktavkastningskrav och stigande priser inom i princip hela Sverige. Särskilt storstads-/universitets-
/högskoleorter har sett en positiv värdeutveckling, men även många lokala delmarknader har noterat 
stigande priser då det varit ett stort intresse från såväl lokala aktörer som nya investerare (främst 
institutionellt kapital).  

Bostadshyresfastigheter bedöms vara det segment som, tillsammans med samhällsfastigheter, står sig bäst 
i den osäkerhet som corona-pandemin medför, såväl vad gäller direkta som indirekta investeringar. 

En hög befolkningstillväxt och i det närmaste obefintliga vakanser inom befintliga hyresbestånd på starka 
delmarknader har gjort att efterfrågan på att investera i nyproducerade hyresrätter ökat under senare år. 
Flera nya aktörer inom segmentet har etablerat sig på marknaden, med ett uttalat fokus på nyproduktion 
samt förvärv av nya hyreslägenheter. Det finns även exempel på joint ventures mellan byggbolag och 
pensionsbolag med ett uttalat fokus på nyproducerade hyresrätter med efterfrågan både i A- och B-lägen 
samt inte bara i storstadsregionerna. Noterbart är att vi sett ett ökat intresse under 2019 och 2020 med en 
press nedåt på direktavkastningskraven som följd. Affärer görs både med nyligen färdigställda hyresrätter 
och pågående hyresrättsprojekt och då genom så kallad forward funding eller forward purchase.  

Fastigheter inom de så kallade miljonprogramsområdena har varit attraktiva investeringsobjekt under den 
senaste 5-årperioden och då främst fastigheter belägna inom tillväxtregioner. Potentialen till 
driftnettooptimering är det som främst drivit värdeutvecklingen. Det stora intresset för denna typ av 
fastigheter har emellertid medfört att direktavkastningskraven nu pressats till så pass låga nivåer att det 
blivit allt svårare att hitta intressanta investeringsobjekt.  

För stora fastigheter/portföljer är det främst kapitalstarka bolag och institutionella investerare som varit mest 
aktiva under de senaste åren, men transaktionsmarknaden i stort utgörs främst av lokala aktörer.  

Under senare år har vi sett en del stora utförsäljningar från allmännyttan och det finns ett fortsatt intresse 
bland många kommuner att avyttra delar av beståndet för att erhålla kapital till mer angelägna behov men 
också för att få in nya aktörer på marknaden som kan bidra med investeringar i såväl befintligt bestånd 
som, i vissa fall, nyproduktion. Utförsäljningar är emellertid en känslig politisk fråga. Dock kvarstår 
kommunernas behov av kapital för att investera i såväl bostäder som samhällsfastigheter, till följd av den 
demografiska utvecklingen, vilket talar för fortsatta utförsäljningar från allmännyttan.  

Trots fundamentalt goda förutsättningar återfinns vissa risker inom segmentet. En högre 
omflyttningsfrekvens, och på sikt en viss vakans-/hyresrisk på grund av högt satta nyproduktionshyror (i 
förhållande till befintligt bestånd) påverkar investeringsviljan. Vidare är det inom flera, primärt mindre, 
delmarknader fortsatt svårt att få projektekonomin att gå ihop. Det återinförda statliga investeringsstödet har 
syftat till att få bukt med detta problem. Stödet har sedan det infördes 2017 både hyllats och kritiserats men 
där vi noterar ett ökat intresse för stödet hos marknaden under det senaste året.       

Sammantaget bedöms marknadsförutsättningarna för hyresbostäder generellt som fortsatt goda under 
förutsättning att bostäderna är belägna inom en tillväxtregion samt har en liten andel kommersiella lokaler.  
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Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 
Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Borås avseende bostadsfastigheter har under de senaste 
åren varit tilltagande samtidigt som nyproduktionstakten har ökat.  

Köpare för de mindre objekten har i huvudsak varit lokala aktörer, men där vi för de större objekten och då 
främst nyproduktionsprojekt har sett en ökande andel nationella aktörer – såsom Trenum (Balder och 
Tredje AP-fonden), Fortinova och Estea.   

I nyproduktion bedöms hyror inom intervallet 1 500 – 1 750 kr/kvm och år som rimliga (varmhyra, 
”normalstor” lägenhet om 2–3 rok). Vad gäller nyproduktion är det generellt inte några problem med 
uthyrning, trots de relativt sett höga månadskostnaderna. För värderingsobjektet, som avser hyresbostäder 
för personer som har fyllt 65 år (70 år enligt Borås Stads riktlinjer för trygghetsbostäder), erbjuder boendet 
dessutom viss service som inte finns i ”vanliga” hyresbostäder såsom gemensamhetsytor, daglig personal 
och gemensamma tjänster vilket eventuellt kan påverka betalningsviljan för bostäderna i positiv riktning. 
Här ska dock noteras att pensionärer i regel inte hör till de mest betalningsstarka grupperna.  

Värderingsobjektet har ett något sämre makroläge, men ett bra mikroläge i centrala Fristad, vilket 
sammantaget bedöms som ett C-läge för hyresbostäder i kommunen.  

Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms sammantaget som god. Sannolik köparkategori bedöms främst 
vara lokal eller regional aktör alternativt en nationell aktör som redan finns etablerad i regionen.  

Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter: 

Styrkor och möjligheter:   Svagheter och hot: 

• Bra skick och standard – nyproduktion 
• Efterfrågat investeringsobjekt 
• Möjlighet att erhålla statligt stöd vid 

nyproduktion av trygghetsbostäder 
 

• Sämre makroläge 
• Svårt att få projektekonomin at gå ihop 

om statligt stöd inte erhålls 

5. Värderingsmetodik  
Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastnings-
metod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. 

Ortsprismetod 
Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, 
exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som 
skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på 
en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.  

Avkastningsmetod 
Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet 
förväntas ge upphov till nuvärdesberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som 
kan härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

 B 3445

2021-04-12   Ordernummer: 176 629     
Fastigheten Borås Fristads Prästgård 1:100, del av  

 
 

9  
Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

 
 

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 
Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Borås avseende bostadsfastigheter har under de senaste 
åren varit tilltagande samtidigt som nyproduktionstakten har ökat.  

Köpare för de mindre objekten har i huvudsak varit lokala aktörer, men där vi för de större objekten och då 
främst nyproduktionsprojekt har sett en ökande andel nationella aktörer – såsom Trenum (Balder och 
Tredje AP-fonden), Fortinova och Estea.   

I nyproduktion bedöms hyror inom intervallet 1 500 – 1 750 kr/kvm och år som rimliga (varmhyra, 
”normalstor” lägenhet om 2–3 rok). Vad gäller nyproduktion är det generellt inte några problem med 
uthyrning, trots de relativt sett höga månadskostnaderna. För värderingsobjektet, som avser hyresbostäder 
för personer som har fyllt 65 år (70 år enligt Borås Stads riktlinjer för trygghetsbostäder), erbjuder boendet 
dessutom viss service som inte finns i ”vanliga” hyresbostäder såsom gemensamhetsytor, daglig personal 
och gemensamma tjänster vilket eventuellt kan påverka betalningsviljan för bostäderna i positiv riktning. 
Här ska dock noteras att pensionärer i regel inte hör till de mest betalningsstarka grupperna.  

Värderingsobjektet har ett något sämre makroläge, men ett bra mikroläge i centrala Fristad, vilket 
sammantaget bedöms som ett C-läge för hyresbostäder i kommunen.  

Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms sammantaget som god. Sannolik köparkategori bedöms främst 
vara lokal eller regional aktör alternativt en nationell aktör som redan finns etablerad i regionen.  

Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter: 

Styrkor och möjligheter:   Svagheter och hot: 

• Bra skick och standard – nyproduktion 
• Efterfrågat investeringsobjekt 
• Möjlighet att erhålla statligt stöd vid 

nyproduktion av trygghetsbostäder 
 

• Sämre makroläge 
• Svårt att få projektekonomin at gå ihop 

om statligt stöd inte erhålls 

5. Värderingsmetodik  
Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastnings-
metod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. 

Ortsprismetod 
Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, 
exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som 
skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på 
en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.  

Avkastningsmetod 
Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet 
förväntas ge upphov till nuvärdesberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som 
kan härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. 
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De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i 
den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets 
betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen 
istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande 
marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.  

6. Värdering 

Ortsprismetod  
En analys har genomförts av försålda hyresfastigheter med huvudsakligen bostäder (typkod 320 och 321) i 
Borås kommun sedan januari 2019. Efter gallring med avseende på orena köp samt köp som saknar 
jämförbara nyckeltal återstår ett 40-tal objekt. Priserna varierar mellan cirka 5 000 och 39 000 kr/kvm 
uthyrbar area, med ett genomsnitt om cirka 19 000 kr/kvm. Endast två av objekten är belägna i Fristad. 
Merparten av jämförelseobjekten avser mindre objekt där genomsnittlig uthyrningsbar area uppgår till cirka 
340 kvadratmeter. Värdeåret för genomsnittsobjektet är 1954. 

Direktavkastningarna bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, variera mellan cirka 2,5–
5,0% 

Det kan konstateras att det inte finns något direkt jämförbart köp med värderingsobjektet.  

Nedan presenteras ett urval av förvärv avseende nyproducerade hyresrättslägenheter/ hyresrättsprojekt 
samt enstaka noteringar av förvärv av vårdbostäder i Borås och i vad som bedöms utgöra likvärdiga 
kommuner/ lägen i södra och västra Sverige. 

• Fastigheten Fisketången 3 i Uddevalla förvärvades under mars månad 2021 till ett underliggande 
fastighetsvärde av 65 mkr. Säljare var Rioni Holding AB. Objektet omfattar 2 171 kvadratmeter och 
innehåller 32 bostadslägenheter. Byggnaden på objektet uppfördes 2020. Priset motsvarar cirka  
30 000 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, 
till cirka 3,95 %. 

• Fortinova ingick, i december 2020, avtal om att förvärva tre hyresrättsprojekt om totalt 309 
lägenheter i Borås till ett underliggande fastighetsvärde av 619 mkr. Säljare var Järngrinden och 
Mjöbäcks Entreprenad. Projekten kommer att inrymma 17 423 kvadratmeter fördelat på 309 
hyresrättslägenheter. Beräknat färdigställande varierar i projekten, från hösten 2022 till våren 2023.  
Affären är villkorad av att Länsstyrelsen fattar beslut om statligt investeringsstöd för hyresbostäder 
vilket innebär att normhyran begränsas under de första femton åren. Priset motsvarar cirka 35 500 
kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 
3,75%.  

• I december 2020 förvärvade Estea Omsorgsfastigheter fem fastigheter i Borås till ett underliggande 
fastighetsvärde av 221,5 mkr. Säljare var Willhem. Fastigheterna som är belägna inom Borås tätort 
är fullt uthyrda till Borås stad och inrymmer äldreboende samt vårdbostäder. Den totala uthyrbara 
arean uppgår till cirka 6 600 kvadratmeter. Objekten bedöms som helhet ha ett bra skick och en 
god standard med hänsyn till byggår. Priset motsvarar cirka 33 500 kr/kvm och direktavkastningen 
bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,1–4,2 %. 

• Fortinova ingick, i december 2020, avtal med Peab Trading Väst AB avseende ett hyresrättsprojekt 
om 41 lägenheter i Innovatum-området i Trollhättan till ett underliggande fastighetsvärde av 93,5 
mkr. Projektet omfattar 2 527 kvadratmeter med ett hyresvärde om 5,3 mkr. Byggstart är planerad 
till våren 2021 med förväntad inflyttning under andra kvartalet 2023. Priset motsvarar cirka 37 000 
kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar till cirka 
4,75 %. 
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• I juni 2020 förvärvade den regionala aktören Fortinova AB 138 nyproducerade hyresrätter på 
Brearedsområdet i Varbergs kommun. Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 267 mkr. 
Säljare var Mjöbäcks fastigheter entreprenad AB och Järngrinden AB. Totalt omfattar lägenheterna 
7 230 kvadratmeter och totalt är det sex punkthus som ska uppföras varav ett utgörs av ett 
trygghetsboende och står redan klart för inflyttning. Resterande byggnader beräknas vara 
inflyttningsklara till slutet av 2021. Priset motsvarar cirka 37 000 kr/kvm och direktavkastningen 
bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 3,9 %. 

• I maj 2020 kommunicerades att NCC sålt ett hyresrättsprojekt omfattande 60 lägenheter i nya 
området Nordtag i Ytterby i Kungälvs kommun. Köpare är Colianderska stiftelsen och affären har 
genomförts genom en så kallad forward funding till köpeskillingen 136 mkr. Planerat färdigställande 
är våren 2022. Priset motsvarar cirka 39 400 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med 
beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,1 %. 

• Fastigheten Skärvet 11 i stadsdelen centrala Växjö i Växjö kommun förvärvades av K2A under maj 
månad 2020 till ett underliggande fastighetsvärde av 134 mkr. Säljare var Skanska. Objektet 
omfattar cirka 3700 kvadratmeter och innehåller bostäder. Byggnaden på objektet beräknas vara 
färdigställd under våren 2022. Objektet bedöms som helhet ha ett gott skick och en normal 
standard. Priset motsvarar cirka 36 700 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande 
av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,5 %. 

• Fastigheten Taket 2 i stadsdelen Vikaholm i Växjö kommun förvärvades av K-fastigheter under 
december månad 2019 till ett underliggande fastighetsvärde av 80 mkr. Säljare var C4 Hus. 
Objektet omfattar cirka 2 900 kvadratmeter och innehåller 36 bostadslägenheter. Byggnaden 
bedöms färdigställas under 2021. Objektet bär nyproducerat. Priset motsvarar cirka 27 500 kr/kvm 
och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,75 
%. 

• Under november månad 2019 förvärvades fastigheterna Magasinet 1 och 2 i stadsdelen Ytterby i 
Kungälvs kommun av Trenum AB till ett underliggande fastighetsvärde av 375 mkr. Säljare var 
KAB Fastigheter. Objektet omfattar totalt cirka 9 300 kvadratmeter fördelade på bostäder, 
äldreboende, vård och butik/ restaurang. Byggnaden på objektet uppfördes 2015. Priset motsvarar 
cirka 40 100 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 
parametrar, till cirka 4,2 %. 

• Fastigheten Barnarp 11:55 i stadsdelen Barnarp i Jönköping kommun med adress Höstljungstigen 
2 i södra delen av Jönköping (C-läge). Förvärvet skedde under september månad 2019 till ett 
underliggande fastighetsvärde av 49 mkr. Köpare var Skaraborgs Bostads AB och säljare var HP 
Boendeeutveckling. Objektet omfattar 1 596 kvadratmeter och innehåller 22 lägenheter. 
Byggnaden på objektet uppfördes 2017. Priset motsvarar cirka 30 700 kr/kvm och 
direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,5 %. 

Resultat 
Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper vilka redovisats i objektets 
marknadsförutsättningar ovan, anses värderingsobjektets värde sammantaget ligga i den nedre delen av 
det ovan redovisade prisintervallet avseende nyproducerade bostäder.   

Ett bedömt rimligt intervall inom vilket direktavkastningskravet för närvarande varierar för fastigheter 
liknande värderingsobjektet bedöms till mellan 4,25 och 4,5 %.  

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 28 000 – 32 000 kr/kvm, vilket motsvarar ett 
totalt värde i intervallet om cirka 59 000 000 – 67 000 000 kronor. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

 B 3447

2021-04-12   Ordernummer: 176 629     
Fastigheten Borås Fristads Prästgård 1:100, del av  

 
 

11  
Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

 
 

• I juni 2020 förvärvade den regionala aktören Fortinova AB 138 nyproducerade hyresrätter på 
Brearedsområdet i Varbergs kommun. Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 267 mkr. 
Säljare var Mjöbäcks fastigheter entreprenad AB och Järngrinden AB. Totalt omfattar lägenheterna 
7 230 kvadratmeter och totalt är det sex punkthus som ska uppföras varav ett utgörs av ett 
trygghetsboende och står redan klart för inflyttning. Resterande byggnader beräknas vara 
inflyttningsklara till slutet av 2021. Priset motsvarar cirka 37 000 kr/kvm och direktavkastningen 
bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 3,9 %. 

• I maj 2020 kommunicerades att NCC sålt ett hyresrättsprojekt omfattande 60 lägenheter i nya 
området Nordtag i Ytterby i Kungälvs kommun. Köpare är Colianderska stiftelsen och affären har 
genomförts genom en så kallad forward funding till köpeskillingen 136 mkr. Planerat färdigställande 
är våren 2022. Priset motsvarar cirka 39 400 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med 
beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,1 %. 

• Fastigheten Skärvet 11 i stadsdelen centrala Växjö i Växjö kommun förvärvades av K2A under maj 
månad 2020 till ett underliggande fastighetsvärde av 134 mkr. Säljare var Skanska. Objektet 
omfattar cirka 3700 kvadratmeter och innehåller bostäder. Byggnaden på objektet beräknas vara 
färdigställd under våren 2022. Objektet bedöms som helhet ha ett gott skick och en normal 
standard. Priset motsvarar cirka 36 700 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande 
av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,5 %. 

• Fastigheten Taket 2 i stadsdelen Vikaholm i Växjö kommun förvärvades av K-fastigheter under 
december månad 2019 till ett underliggande fastighetsvärde av 80 mkr. Säljare var C4 Hus. 
Objektet omfattar cirka 2 900 kvadratmeter och innehåller 36 bostadslägenheter. Byggnaden 
bedöms färdigställas under 2021. Objektet bär nyproducerat. Priset motsvarar cirka 27 500 kr/kvm 
och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,75 
%. 

• Under november månad 2019 förvärvades fastigheterna Magasinet 1 och 2 i stadsdelen Ytterby i 
Kungälvs kommun av Trenum AB till ett underliggande fastighetsvärde av 375 mkr. Säljare var 
KAB Fastigheter. Objektet omfattar totalt cirka 9 300 kvadratmeter fördelade på bostäder, 
äldreboende, vård och butik/ restaurang. Byggnaden på objektet uppfördes 2015. Priset motsvarar 
cirka 40 100 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 
parametrar, till cirka 4,2 %. 

• Fastigheten Barnarp 11:55 i stadsdelen Barnarp i Jönköping kommun med adress Höstljungstigen 
2 i södra delen av Jönköping (C-läge). Förvärvet skedde under september månad 2019 till ett 
underliggande fastighetsvärde av 49 mkr. Köpare var Skaraborgs Bostads AB och säljare var HP 
Boendeeutveckling. Objektet omfattar 1 596 kvadratmeter och innehåller 22 lägenheter. 
Byggnaden på objektet uppfördes 2017. Priset motsvarar cirka 30 700 kr/kvm och 
direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,5 %. 

Resultat 
Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper vilka redovisats i objektets 
marknadsförutsättningar ovan, anses värderingsobjektets värde sammantaget ligga i den nedre delen av 
det ovan redovisade prisintervallet avseende nyproducerade bostäder.   

Ett bedömt rimligt intervall inom vilket direktavkastningskravet för närvarande varierar för fastigheter 
liknande värderingsobjektet bedöms till mellan 4,25 och 4,5 %.  

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 28 000 – 32 000 kr/kvm, vilket motsvarar ett 
totalt värde i intervallet om cirka 59 000 000 – 67 000 000 kronor. 
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Avkastningsmetod 

Kalkylperioden 
Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2021-04-01. 

Inflation 
Under 2021 har använts ett inflationstagande om 1,5 och för resterande del av kalkylperioden gäller 2,0 %. 

Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunktur-
institutet och de ledande bankerna.  

Direktavkastningskrav, kalkylränta och restvärde 
Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda 
försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och 
erfarenhet. Direktavkastningskravet har bedömts till cirka 4,30%. 

Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden 
för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en 
fastighetsrelaterad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa 
användningsmöjligheter. I praktiken bedöms kalkylräntan ofta genom att inflationsanpassa 
direktavkastningskravet, vilket också gjorts i detta värdeutlåtande. 

Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet 
bedöms genom att dividera det prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt 
direktavkastningskrav, vilket för värderingsobjektet har bedömts till cirka 4,30%.  

Hyror 
Tabellen nedan visar utgående hyra samt marknadshyra per lokaltyp. Utgående hyresnivåer bedöms vara 
marknadsmässiga.  

Uppdragsgivaren har även lämnat en alternativ projektkalkyl med en utgående hyra för bostäderna om i 
genomsnitt 1 750 kr/kvm, vilket bedöms som något högt beaktat värderingsobjektets läge och 
bostadshyresmarknaden i Borås och Fristad generellt. 

Lokalytorna (Övrigt 1 nedan) avser i huvudsak gemensamhetsytor för trygghetsboendet, varav cirka 60 
kvadratmeter förväntas generera hyresintäkter. Resterande ytor kommer, enligt uppgift från 
uppdragsgivaren, inte generera ytterligare intäkter.  
Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats
Bostäder 3 210 1 649 - 3 210 1 649 - 0 - 3 210 1 649 -
Övrigt 1 96 610 - 96 610 - 0 - 96 610 -
Garage/P-platser 90 - 90 000 90 - 90 000 0 - 90 - 90 000
Summa/Medel 3 396 1 571 90 000 3 396 1 571 90 000 0 0 0 3 396 1 571 90 000

Vakanta ytor Totalt
Marknadsmässig hyra

Uthyrd area
Utgående hyra

 
Hyrorna är redovisade inklusive värme och övriga driftsrelaterade tillägg.  

Hyresutvecklingen för bostadslägenheterna och lokalerna bedöms följa förväntad inflationsutveckling.  

I hyresgästförteckningen (se bilaga 1:2) framgår exempelvis om lokalerna är registrerade för moms, 
utgående hyresnivåer, bedömda marknadsmässiga hyresnivåer, fastighetsskatt samt indexering. 
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Vakanser 
Värderingsobjektet betraktas vid värdetidpunkten som fullt uthyrt.  
Lokaltyp

Aktuell Marknad
*m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 1 947 93 - 1 947 100 - 0 0 - 0,0% 0,5%
Övrigt 1 157 7 - 157 100 - 0 0 - 0,0% 0,0%
Garage/P-platser - - 1 - - 1 - - 0 0,0% 0,5%
Summa/Medel 2 104 100 1 2 104 100 1 0 0 0 0,0% 0,5%
*Enskilda kontrakt som innehåller flera lokalslag grupperas enligt det huvudsakliga användningsområdet. 

Uthyrbar area Ekonomisk vakansOuthyrd areaUthyrd area

 

Med beaktande av rådande läge på den lokala bostadsmarknaden bedöms risken för långsiktiga vakanser 
och hyresförluster som låga. Den långsiktiga vakans-/hyresrisken bedöms i stort endast bestå i en 
omflyttningsvakans, vilken har bedömts till 0,5%.  

Drift och underhåll 
Uppgifter om bedömda drift- och underhållskostnader har erhållits från uppdragsgivaren, vilka redovisas i 
tabellen nedan. De totala drift- och underhållskostnaderna för värderingsobjektet har bedömts med ledning 
från erhållna kostnader samt genom statistik och erfarenhet.  
Lokaltyp

Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats
Bostäder 604 310 - 399 205 - 146 75 - 58 30 -
Övrigt 1 27 170 - 14 90 - 8 50 - 5 30 -
Garage/P-platser 5 - 5 000 5 - 5 000 0 - 0 0 - 0
Summa/Medel 635 300 5 000 418 196 5 000 154 73 63 30

VaravBedömd D&U-kostnad
AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll

 
Drift- och underhållskostnader (kr/kvm, år)

Kostnadsslag Kommentar A Andel av total 
(%) B Andel av total 

(%)
Administration  6 4% 30 10%
Försäkring  10 7% 10 3%
Värmeförbrukning  70 48% 73 24%
Elförbrukning (fastighet)  0 0% 9 3%
Kyla  0 0% 0 0%
Vattenförbrukning  20 14% 19 6%
Tillsyn och skötsel  20 14% 39 13%
Reparationer  0 0% 19 6%
Sophämtning  20 14% 19 6%
Städning (fastighet)  0 0% 9 3%
Planerat/periodiskt underhåll  0 0% 73 24%
Totalt 146 100% 300 100%  
A) Uppdragsgivarens uppgifter (utfall/budget) 
B) Svefas bedömning 

Kostnaden för planerat/periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderings-
objektets livslängd. 

Drift- och underhållskostnader är redovisade inklusive värme och övriga driftsrelaterade kostnader. 

Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling.  

Investeringar och hyresgästanpassningar 
Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har bedömts nödvändiga under kalkylperioden. 
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Vakanser 
Värderingsobjektet betraktas vid värdetidpunkten som fullt uthyrt.  
Lokaltyp

Aktuell Marknad
*m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 1 947 93 - 1 947 100 - 0 0 - 0,0% 0,5%
Övrigt 1 157 7 - 157 100 - 0 0 - 0,0% 0,0%
Garage/P-platser - - 1 - - 1 - - 0 0,0% 0,5%
Summa/Medel 2 104 100 1 2 104 100 1 0 0 0 0,0% 0,5%
*Enskilda kontrakt som innehåller flera lokalslag grupperas enligt det huvudsakliga användningsområdet. 

Uthyrbar area Ekonomisk vakansOuthyrd areaUthyrd area

 

Med beaktande av rådande läge på den lokala bostadsmarknaden bedöms risken för långsiktiga vakanser 
och hyresförluster som låga. Den långsiktiga vakans-/hyresrisken bedöms i stort endast bestå i en 
omflyttningsvakans, vilken har bedömts till 0,5%.  

Drift och underhåll 
Uppgifter om bedömda drift- och underhållskostnader har erhållits från uppdragsgivaren, vilka redovisas i 
tabellen nedan. De totala drift- och underhållskostnaderna för värderingsobjektet har bedömts med ledning 
från erhållna kostnader samt genom statistik och erfarenhet.  
Lokaltyp

Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats
Bostäder 604 310 - 399 205 - 146 75 - 58 30 -
Övrigt 1 27 170 - 14 90 - 8 50 - 5 30 -
Garage/P-platser 5 - 5 000 5 - 5 000 0 - 0 0 - 0
Summa/Medel 635 300 5 000 418 196 5 000 154 73 63 30

VaravBedömd D&U-kostnad
AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll

 
Drift- och underhållskostnader (kr/kvm, år)

Kostnadsslag Kommentar A Andel av total 
(%) B Andel av total 

(%)
Administration  6 4% 30 10%
Försäkring  10 7% 10 3%
Värmeförbrukning  70 48% 73 24%
Elförbrukning (fastighet)  0 0% 9 3%
Kyla  0 0% 0 0%
Vattenförbrukning  20 14% 19 6%
Tillsyn och skötsel  20 14% 39 13%
Reparationer  0 0% 19 6%
Sophämtning  20 14% 19 6%
Städning (fastighet)  0 0% 9 3%
Planerat/periodiskt underhåll  0 0% 73 24%
Totalt 146 100% 300 100%  
A) Uppdragsgivarens uppgifter (utfall/budget) 
B) Svefas bedömning 

Kostnaden för planerat/periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderings-
objektets livslängd. 

Drift- och underhållskostnader är redovisade inklusive värme och övriga driftsrelaterade kostnader. 

Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling.  

Investeringar och hyresgästanpassningar 
Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har bedömts nödvändiga under kalkylperioden. 
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Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift 
Värderingsobjektet har vid den senaste fastighetstaxeringen åsatts typkod 498 (Industrienhet, övrig mark 
(gatu- och parkmark), taxeringsvärde 0 kr).  

Eftersom det för nybyggda bostadslägenheter inte utgår någon fastighetsskatt de första femton åren är vår 
bedömning att den mest sannolika köparen inte räknar med fastighetsskatt i sin investeringskalkyl. För 
äldreboendet och lokalerna betalas eventuell fastighetsskatt av hyresgästen varför taxeringsvärdet inte 
bedöms vara direkt värdepåverkande. Något nytt taxeringsvärde har således ej bedömts för 
värderingsobjektet. 

Resultat 
Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till 29 749 kr/kvm uthyrbar area, 
vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 63 000 000 kronor (se bilaga 1:1). 

Känslighetsanalys 
För att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras har en känslighetsanalys utförts med 
utgångspunkt från resultatet i avkastningsmetoden. Känslighetsanalysen har utförts gällande hyror, drift- 
och underhållskostnader, inflation, vakanser och direktavkastning vid kalkylperiodens slut samt för hela 
perioden enligt följande tabell: 
Variabel Förändring

Tkr %
Hyra bostäder % 1,0% 728 1,2%
Hyra lokaler % 5,0% 211 0,3%
Drift och underhåll % 10,0% -1 116 -1,8%
Inflation %-enheter 1,0% -456 -0,7%
Vakans bostäder %-enheter 1,0% -732 -1,2%
Vakans lokaler %-enheter 5,0% -212 -0,3%
Direktavk. restv. %-enheter 1,0% -7 828 -12,5%
Direktavkastning %-enheter 1,0% -11 801 -18,9%

Värdeförändring
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7. Slutsatser 

Resultat 
Ortsprismetoden   cirka 59 000 000 – 67 000 000 kronor 
Avkastningsmetoden   cirka 63 000 000 kronor 

I den sammanlagda marknadsvärdebedömningen beaktas resultatet från båda metoderna. 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet (förhandsvärde) av 
värderingsobjektet vid värdetidpunkten 2021-04-01 till: 

  

63 000 000 kr 
  

    

Sextiotre miljoner kronor 

 

vilket ger följande beräknade nyckeltal: 

Marknadsvärde / m² 29 946
Marknadsvärde / taxeringsvärde  -   
Bruttokapitalisering, år 1 18,6
(marknadsvärde / årshyra år 1)
Direktavkastning, initial 4,38%
(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)
Direktavkastning, år 1 4,36%
(driftnetto år 1 / marknadsvärde)
Marknadsmässig direktavkastning 4,36%
(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  

Göteborg 2021-04-12 

 
Andréa Josefsson    
Civilingenjör Lantmäteri    
av Samhällsbyggarna auktoriserad     
fastighetsvärderare 
 

Bilagor 
Bilaga 1  Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller 
Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 
Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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7. Slutsatser 

Resultat 
Ortsprismetoden   cirka 59 000 000 – 67 000 000 kronor 
Avkastningsmetoden   cirka 63 000 000 kronor 

I den sammanlagda marknadsvärdebedömningen beaktas resultatet från båda metoderna. 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet (förhandsvärde) av 
värderingsobjektet vid värdetidpunkten 2021-04-01 till: 

  

63 000 000 kr 
  

    

Sextiotre miljoner kronor 

 

vilket ger följande beräknade nyckeltal: 

Marknadsvärde / m² 29 946
Marknadsvärde / taxeringsvärde  -   
Bruttokapitalisering, år 1 18,6
(marknadsvärde / årshyra år 1)
Direktavkastning, initial 4,38%
(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)
Direktavkastning, år 1 4,36%
(driftnetto år 1 / marknadsvärde)
Marknadsmässig direktavkastning 4,36%
(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  

Göteborg 2021-04-12 

 
Andréa Josefsson    
Civilingenjör Lantmäteri    
av Samhällsbyggarna auktoriserad     
fastighetsvärderare 
 

Bilagor 
Bilaga 1  Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller 
Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 
Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 

2021-04-12   Ordernummer: 176 629     
Fastigheten Borås Fristads Prästgård 1:100, del av  

 

Bilaga 1 
Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

 
 

 

KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Förhandsvärdet till Borås Fristads Prästgård 1:100, del av Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2021-04-01
Värdeår: 2023

Tax. värde:      -
Typkod: 498

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Inflation 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Viktad direktavkastning 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30%
Kalkylränta 5,86% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39%

Viktad direktavkastning för restvärdeberäkning: 4,30%

Ekonomisk vakans
Bostäder 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Lokaler 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Garage / P-platser 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Totalt 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Delår Delår

Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Hyra bostäder (+) 1 649 2 418 3 258 3 323 3 390 3 457 3 527 3 597 3 669 3 742 3 817 960
Hyra lokaler (+) 610 72 97 99 101 103 105 107 109 112 114 29
Hyra garage mm (+) 90 000 68 91 93 95 97 99 101 103 105 107 27

Hyresrisk/vakans bostäder (-) -8 -12 -16 -17 -17 -17 -18 -18 -18 -19 -19 -5
Hyresrisk/vakans lokaler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyresrisk/vakans garage mm (-) -450 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0

Netto tillägg och rabatter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillägg (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effektiv hyra 1 606 2 546 3 430 3 498 3 568 3 640 3 712 3 787 3 862 3 940 4 019 1 011

Drift och underhåll (-) -302 -479 -645 -658 -671 -684 -698 -712 -726 -741 -755 -190
- varav Administration (-) -63 -64 -65 -67 -68 -69 -71 -72 -74 -75 -77
- varav Drift & Löpande UH (-) -315 -424 -433 -442 -450 -459 -469 -478 -488 -497 -507
- varav Periodiskt UH (-) -116 -156 -159 -162 -166 -169 -172 -176 -179 -183 -187
Fastighetsskatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fastighetsskatt åter (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomträttsavgäld (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftnetto före investeringar 1 304 2 067 2 785 2 841 2 898 2 955 3 015 3 075 3 136 3 199 3 263 821

Återstående investeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftnetto efter investeringar 1 304 2 067 2 785 2 841 2 898 2 955 3 015 3 075 3 136 3 199 3 263 821

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

21 516

41 069
62 585

Nyckeltal (resulterande):

Marknadsbaserat avkastningsvärde kr / m² 29 749
Marknadsbaserat avkastningsvärde / taxeringsvärde  -   
Bruttokapitalisering, år 1 18,5
Direktavkastning, initial 4,41%
Direktavkastning, år 1 4,38%
Marknadsmässig direktavkastning 4,38%

Nyckeltal (åsatt):

Viktad direktavkastning för restvärdeberäkning: 4,30%
#VÄRDEFEL! 0 0 0 0
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Hyresgästförteckning Fastighet: Förhandsvärdet till Borås Fristads Prästgård 1:100, del av Bilaga 1:2

Hyresgäst Lokaltyp Lokalanvändning Area Not

 m², st Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² (J / N) (J / N) (J / N) Kr/m² Tkr År
Trygghetsbostäder, 29 st Bo Bostäder 1 947 3 210 1 649 100% 3 210 1 649 100% 0 0 N J N - -  
Lokaler/ geensamhetsytor Ö1 Verksamhetslokal 157 96 610 100% 96 610 100% 0 0  - J N - -  
Parkering G Garage och P-platser 1 90 90 000 100% 90 90 000 100% 0 0 N N N - -  
Summa/Medel 2 104 3 396 1 571 3 396 1 571 0 0 0

*) I utgående hyra ingår bashyra, eventuell indexuppräkning samt driftrelaterade tillägg som värme, kyla o.d.;  **) Med ingår värme avses att värme har inkluderats i såväl utgående hyra som drift- och underhållskostnader.

Fastighetsskatt 
åter

Marknadshyra Moms-pliktig 
HG

Egen-
användare

Ingår 
värme **)

Bedömd HG-anpassningUtg. total hyra inkl. ev. 
driftstillägg *)
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2021-04-12   Ordernummer: 176 629     
Fastigheten Borås Fristads Prästgård 1:100, del av  

 

Bilaga 1 
Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

 
 

Fastighet: Förhandsvärdet till Borås Fristads Prästgård 1:100, del av Bilaga 1:3

Lokaltyp
Aktuell Marknad

*m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %
Bostäder 1 947 93 - 1 947 100 - 0 0 - 0,0% 0,5%
Övrigt 1 157 7 - 157 100 - 0 0 - 0,0% 0,0%
Garage/P-platser - - 1 - - 1 - - 0 0,0% 0,5%
Summa/Medel 2 104 100 1 2 104 100 1 0 0 0 0,0% 0,5%
*Enskilda kontrakt som innehåller flera lokalslag grupperas enligt det huvudsakliga användningsområdet. 

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats
Bostäder 3 210 1 649 - 3 210 1 649 - 0 - 3 210 1 649 -
Övrigt 1 96 610 - 96 610 - 0 - 96 610 -
Garage/P-platser 90 - 90 000 90 - 90 000 0 - 90 - 90 000
Summa/Medel 3 396 1 571 90 000 3 396 1 571 90 000 0 0 0 3 396 1 571 90 000

Lokaltyp

Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats
Bostäder 604 310 - 399 205 - 146 75 - 58 30 -
Övrigt 1 27 170 - 14 90 - 8 50 - 5 30 -
Garage/P-platser 5 - 5 000 5 - 5 000 0 - 0 0 - 0
Summa/Medel 635 300 5 000 418 196 5 000 154 73 63 30
* Kostnad/m² inkluderar ej lokaltyperna G, Ö3 och S

Uthyrbar area

Varav

Ekonomisk vakans

Vakanta ytor

Outhyrd areaUthyrd area

Totalt
Marknadsmässig hyra

Bedömd D&U-kostnad

Uthyrd area
Utgående hyra

AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

BORÅS FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:100 2019-09-03 2019-09-03 12:49 2021-04-07
Nyckel: 140626548
UUID: 909a6a6c-99b9-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Fristad
Distrikt: Fristad-Gingri
Nr: 107103

PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status Datum Ärende
Lantmäteriförrättning pågår 2021-03-05 219077

ADRESS
Gamla Kyrkvägen 20
513 33 Fristad

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6410638,4 382012,7

AVSKILD MARK
Beteckning
BORÅS FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:101, 1:104, 1:120

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 120 051 kvm 120 051 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1561
BORÅS KOMMUN
ADM.KONT.
501 80 BORÅS
Köp: 1965-04-28 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 89/2392

1/1 1966-05-11 66/513

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
P-FRISTAD FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:100 1990-06-06 1583-700

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING 2007-08-10 07/26598
2 Avtalsservitut: Kraftledning 2017-01-02 D-2017-00001332:1
3 Avtalsservitut: Kraftledning 2019-08-13 D-2019-00354039:1

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 2007-08-10

Senast ändrad: 2007-10-05
1490IM-07/26598.1

VÄG Förmån Avtalsservitut 15-IM3-66/2884.1
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 2017-01-02 D201700001332:1.1
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 2019-08-13 D201900354039:1.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Byggnadsplan: FRISTAD CENTRUM 1968-07-26

Senast ajourföring: 2011-09-15
15-STY-2548
1490 1583K-P562

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Byggnadsplan: FRISTADS SAMHÄLLE 1970-11-18

Senast ajourföring: 2011-09-15
15-STY-2781
1490 1583K-P588

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: FRISTAD CENTRUM 1968-07-26

Senast ajourföring: 2005-10-31
15-STY-2547
1490 1583K-P561

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: FRISTAD, FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:100 MM 2002-11-14

Laga kraft: 2002-12-06
Genomf. start: 2002-12-07
Genomf. slut: 2009-12-31

1490K-P1017

2011-06-09
Laga kraft: 2011-07-06
Genomf. start: 2011-07-07

Detaljplan: FRISTAD, FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:100 M.FL 1490K-P1158
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Genomf. slut: 2021-07-06
Registrerad: 2011-09-15

Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Vattenskyddsområde: ÖRESJÖ 2009-01-01

Registrerad: 2009-04-23
Senast ajourföring: 2021-03-26

1490K-P1117
14LST 513-20602-2006
NVR-ID/ÖVR-ID: 2012557

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
251159-4

2019

Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.
Taxvärde Areal

120051 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1561
BORÅS KOMMUN
ADM.KONT.
501 80 BORÅS

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1966-04-01 15-FRI-1324
Ägoutbyte, Littera: 1-5 1970-05-29 15-FRI-1398
Fastighetsreglering 1993-01-20 1583K-93/5
Fastighetsreglering 2014-03-18 1490K-2014/11

URSPRUNG
BORÅS FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:1
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KARTA DIREKT
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;

1 Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.

2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”.

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud.

2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet. 

3 Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning.

4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella

kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.

5 Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen).

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten.

6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet.

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.

7 Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet.

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta.

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges.
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-05-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00651 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Miljörapport 2020 för Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporten läggs till handlingarna. 

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

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt alternativa förslag, se bilaga.            

Sammanfattning 
 Miljö- och konsumentnämnden har sammanställt Miljörapport 2020 för Borås 
Stad och konstaterar att de gällande miljömålen ser ut att till stor del kunna nås 
under 2021.           

Ärendet i sin helhet 
Miljörapport Borås stad 2020 redovisar sammanställningen av Borås Stads 
förvaltningars, bolags och nämnders rapportering av hur arbetet med stadens 
gemensamma miljömål utvecklas. Förvaltningar rapporterar själva in 
uppföljningen för tertial 2 och tertial 3 i Stratsys. Bolagens uppföljningar 
gällande tertial 2 och tertial 3 rapporteras in i Stratsys av miljöförvaltningen. 
Miljörapport Borås Stad 2020 är tredje uppföljningen av Borås stads miljömål 
2018 till 2021. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av 
rapportering. Gällande miljömål beslutades av Kommunfullmäktige 2018.  

Stadens miljöarbete sker kontinuerligt över åren och 2020 har det gjort 
ytterligare framsteg inom flera områden. Vissa framsteg är mer övergripande 
inom staden.  

Inom etappmålet Hållbar samhällsplanering, där den fysiska planeringen skall 
anpassas till framtida klimat och väderfenomen, ser vi fortsatt positiva trender 
från föregående år. Under året har det arbetats fram en Klimat- och 
energistrategi för stadens gemensamma arbete med de utmaningar som finns 
inom dessa två stora områden. Klimat- och energistrategin antogs i december 
2020. Arbetet med aktiviteten att införa en Grönytefaktor i staden fortlöper 
genom en förvaltningsövergripande process.  

Nr 88
Miljörapport 2020 för Borås Stad
2021-05-17 Dnr KS 2020-00651 3.2.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Inom etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås har stadens 
övergripande klimatkompensationssystem utvärderats under 2020 och rutinen 
för arbetet uppdaterats. Arbetet med etappmålet Borås Stad arbetar för att bli 
fossiloberoende löper vidare genom att ruttplanering används i stor 
utsträckning av förvaltningar. Kartläggning av behovet av laddinfrastruktur 
pågår och det planeras för installationer av laddstationer som kan användas i 
dagliga driften. Elcyklar testas och utvärderas inom delar av hemtjänsten. 
Indikatorn Andel nybyggnationer och större ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler 
än kravet i Boverkets byggregler, BBR, är för 2020 100 % av byggnationer och 
ombyggnationer mot 90 % för 2019. Kraven ställs oftast vid upphandling och 
kontrolleras löpande. Utsläpp av fossila bränslen och koldioxidutsläpp följs upp 
och presenteras i arbetet med energi- och klimatstrategin samt 
koldioxidbudgeten och redovisas ej vidare här.  

Specifika förbättringar har också gjorts inom delmålet Borås Stad bidrar till 
hållbar konsumtion för här har staden standardiserat vissa inköp för att 
förbättra miljöprestanda på vissa varor. Exempelvis har flergångsartiklar ersatt 
tidigare engångsartiklar inom hygien och städartiklar. I livsmedelsavtal har 
metallförpackningar valts bort och Bag-in-box samt Easy-bag förpackningar har 
prioriterats. Ett stadsövergripande kemikaliehanteringssystem har köpts in och 
håller på att implementeras i förvaltningar och bolag.  

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många 
områden. Det arbetas aktivt med olika miljömål inom staden och vi ser att med 
rätt insatser kan fler mål gå från att nästan nås till att kunna nås till 2021.  

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara 
förebild och agera drivande i miljö- och klimatarbetet, både på lokal nivå och 
också på regional- och nationell nivå. Exempelvis har Borås stad ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv, en exceptionell resurs genom ett stort 
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ansvariga nämnder/bolag. Miljö- och konsumentnämnden och miljöförvaltningen 
ansvarar för rapportering och uppföljning samt är samordnare av Borås Stads 
miljömål. I Miljörapport Borås stad 2020 redovisas alla Borås stads miljömål och 
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kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

 B 3463

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Inom etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås har stadens 
övergripande klimatkompensationssystem utvärderats under 2020 och rutinen 
för arbetet uppdaterats. Arbetet med etappmålet Borås Stad arbetar för att bli 
fossiloberoende löper vidare genom att ruttplanering används i stor 
utsträckning av förvaltningar. Kartläggning av behovet av laddinfrastruktur 
pågår och det planeras för installationer av laddstationer som kan användas i 
dagliga driften. Elcyklar testas och utvärderas inom delar av hemtjänsten. 
Indikatorn Andel nybyggnationer och större ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler 
än kravet i Boverkets byggregler, BBR, är för 2020 100 % av byggnationer och 
ombyggnationer mot 90 % för 2019. Kraven ställs oftast vid upphandling och 
kontrolleras löpande. Utsläpp av fossila bränslen och koldioxidutsläpp följs upp 
och presenteras i arbetet med energi- och klimatstrategin samt 
koldioxidbudgeten och redovisas ej vidare här.  

Specifika förbättringar har också gjorts inom delmålet Borås Stad bidrar till 
hållbar konsumtion för här har staden standardiserat vissa inköp för att 
förbättra miljöprestanda på vissa varor. Exempelvis har flergångsartiklar ersatt 
tidigare engångsartiklar inom hygien och städartiklar. I livsmedelsavtal har 
metallförpackningar valts bort och Bag-in-box samt Easy-bag förpackningar har 
prioriterats. Ett stadsövergripande kemikaliehanteringssystem har köpts in och 
håller på att implementeras i förvaltningar och bolag.  

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många 
områden. Det arbetas aktivt med olika miljömål inom staden och vi ser att med 
rätt insatser kan fler mål gå från att nästan nås till att kunna nås till 2021.  

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara 
förebild och agera drivande i miljö- och klimatarbetet, både på lokal nivå och 
också på regional- och nationell nivå. Exempelvis har Borås stad ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv, en exceptionell resurs genom ett stort 
skogsinnehav. Därigenom finns också en fantastisk möjlighet till fortsatt klimat- 
och miljöarbete.   

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport 2020 Borås Stad från Miljö- och konsumentnämnden 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. alla nämnder och bolag 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk samhällsplanering 

 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-06 

Dnr 
2020-2052  

Mikael Lund, 033-353564 
Mikael.lund@boras.se 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Borås Stad 2020  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Borås Stad 2020, 
och översänder denna till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden och miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och 
uppföljning samt är samordnare av Borås Stads miljömål. I Miljörapport Borås stad 
2020 (Bilaga 1) redovisas alla Borås stads miljömål och aktiviteter samt en samlad 
bedömning av måluppfyllelse inför 2021.  

Ärendebeskrivning  

Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018- 
2021. Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, 
etappmål och aktiviteter för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera 
ansvariga nämnder/bolag. Miljö- och konsumentnämnden och miljöförvaltningen 
ansvarar för rapportering och uppföljning samt är samordnare av Borås Stads 
miljömål. I Miljörapport Borås stad 2020 redovisas alla Borås stads miljömål och 
aktiviteter samt en samlad bedömning av måluppfyllelse inför 2021. Underlag för 
Miljörapport Borås Stad 2020 är årsredovisningen i Stratsys (Bilaga 2). Miljörapport 
Borås stad 2020 följer upp alla de aktiviteter som förvaltningar och bolag rapporterat 
in för tertial 2 och tertial 3 under 2020. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Mikael Lund 
Ärendehandläggare

Bilagor 
Bilaga 1: Miljörapport Borås stad 2020 
Bilaga 2 Stratsys årsrapport Borås stad 2020 

 
Sida 
2(2) 

Datum 
2021-04-06 

Dnr 
2020-2052 

 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen senast den 2021-04-30. kd.diarium@boras.se 



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

B 3464

Miljörapport

 Borås Stad 2020



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

 B 3465

Omslagsfoto: Maria Fallbäck, streetart av Shai Dahan, Pallashuset 
Illustrationer: Ida Brogren

Rapporten är sammanfattad av 
Miljöförvaltningen, mars 2021

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning           s. 3

1 a. Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem.  s. 4

1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
       exempelvis Grön Flagg.         s. 4

1 c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifieringen enligt nivå 2 eller liknande.   s. 5

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade.   s. 5

2 a. Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning.   s. 6

2 b. Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö.    s. 6

2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla varor på livsmedelsavtal 
      ska vara palmoljefria.          s. 7

2 d. Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade livsmedel uppgår 
       till minst 50 procent.         s. 7

3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara.   s. 8

3 b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, 
       detaljplaner och vägplaner.         s. 9

3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen.   s. 9

4 a. Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen ska minska 
      med 60 procent från 2015.         s. 10

4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara minst 
      15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än kravet i 
       Boverkets byggregler, BBR.         s. 10

4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning ska 
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4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, med 
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Hållbar Landsbygd Sjuhärad  
- ett samarbetsprojekt som fört landsbygd och stad närmare varndra     s. 12

Om klimatanpassning och energi- och klimatstrategin      s. 13

5 a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och 
       värna viktiga korridorer.          s. 14

5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet.      s. 15
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Inledning
Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, och arbetar dagligen 
för att boråsarna ska leva i en grön och hållbar stad. Detta ställer krav på lyhördhet 
för omvärldsförändringar och att omsätta kunskap till praktisk handling. Ett  
viktigt hjälpmedel till det praktiska miljöarbetet är Borås Stads miljömål. Borås Stads 
miljömål är till för att bistå förvaltningar och bolag i deras miljöarbete. Genom att 
årligen följa upp miljömålen kan vi överblicka vad som sker, och inte sker, inom 
miljöområdet - och fokusera våra resurser på rätt sätt. 

Borås Stads miljöarbete har, likt mycket 
annat arbete, påverkats av den pågående 
covid-19-pandemin. Under våren 2020 inne-
bar de förändrande samhällsläget bland annat 
att arbetet flyttades, från kontorsbaserat och 
fysiska möten, till hemarbete med webbupp-
koppling och distansmöten. Pandemin har 
tagit tid och resurser från miljöarbetet, trots 
detta har Borås Stad gjort framsteg inom flera 
miljöområden under 2020. 

Under året har det bland annat tagits fram en Klimat- och energistrategi, en 
strategi som nu håller på att implementeras i organisationen. Arbetet med att införa 
en Grönytefaktor i staden har fortlöpt genom en förvaltningsövergripande process 
och klimatkompensationssystemet har utvärderats och uppdaterats under 2020.  
Borås Stad har standardiserat vissa inköp av varor för att förbättra miljöprestandan, 
till exempel har flergångsartiklar ersatt tidigare engångsartiklar inom hygien och 
städartiklar, och i livsmedelsavtal har metallförpackningar valts bort. Ett kemikalie-
hanteringssystem, som ska vara ett hjälpmedel till att fasa ut farliga kemikalier, har 
införskaffats och håller på att implementeras i förvaltningar och bolag.

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många miljö- 
områden. Det sker ett aktivt miljöarbete i Borås Stad, även om inte alla miljömål 
ser ut att nås, så kan fler mål med rätt insatser komma att klaras av till 2021. Med 
nuvarande insatser bedöms nio mål uppnås till 2021.

= Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade etappmål i rapporten 

3

Miljörapport 2020 är en sammanställning av hur 
arbetet med Borås Stads miljömål utvecklats under 
det gångna året inom kommunkoncernen.  
Gällande miljömål beslutades av Kommun- 
fullmäktige 2018 och dessa gäller till och med år 
2021. Det är Miljö- och konsumentnämnden  
som ansvarar för uppföljningen av Borås Stads 
miljömål.
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Hållbara perspektiv
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och 
delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett 
strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

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

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

Aktivitet: Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Bolag med färre än tio anställda ska ha en miljökoordinator.

Kommentar: Följande förvaltningar har certifiering genom Svensk miljöbas: Revisorskollegiet,  
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- 
och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 
Vård- och äldrenämnden. Lokalförsörjningsnämnden samt Servicenämnden är certifierade enligt ISO 14001 
och ISO 9001.

Bolag som har certifiering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås kommuns parkering AB och Borås 
Borås AB (TME).

Bolag som har certifiering genom ISO 14001: Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö samt  
Viskaforshem/Stubo/Fribo.

Förvaltningar som har ett eget miljöledningssystem: Individ och familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden 
och Sociala omsorgsnämnden.  

Bolag som har ett eget miljöledningssystem: IBAB

Bolag som saknar ett miljöledningssystem: AB Bostäder

Bolag som har färre än 10 anställda och saknar ett miljöledningssystem: Toarpshus/Sandhultsbostäder,  
Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB. 

Bedömning av miljömål 1 a: De flesta av Borås Stads förvaltningar och kommunala bolag har ett miljö- 
ledningssystem, varav de flesta är certifierade. Det är endast AB Bostäder, med fler än 10 anställda, som saknar 
miljöledningssystem. 

1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
        system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg

Aktivitet: Införa eller upprätthålla system för hållbarhetsarbete i samtliga skolor, exempelvis Grön Flagg

Ansvar: Förskolenämnden, grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kommentar. Merparten, eller 86 procent, av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ett miljölednings-
system. 

Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från 2019 att redovisas i  
kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med Grön flagg. Förskolorna ska  
arbeta med miljöfrågor enligt statliga styrdokument. I läroplanen finns uppdraget att arbeta med hållbar ut-
veckling, och det ekologiska perspektivet finns representerat i förskolornas undervisning. Trots att färre  
förskolor har Grön Flagg än tidigare år så är miljöfrågorna ett centralt tema i undervisningen.

Grundskolenämnden: 25 av 42 skolor arbetar med Grön Flagg.

4
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor och Vuxenutbildningen är Miljö- 
diplomerade enligt Svensk miljöbas.

Bedömning av miljömål 1 b: Alla utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem, men bedöms 
gul på grund av att inte alla skolor arbetar med grön flagg. 

1 c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifieringen enligt 
       nivå 2 eller liknande

Aktivitet: Införa kravcertifiering enligt nivå 2 (minst 50 procent av maten som serveras ska vara ekologisk), 
eller motsvarande i kommunens restauranger. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Grundskolenämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden, Vård- och äldreomsorgsnämnden samt Servicenämnden.

Kommentar: Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifiering enligt nivå 2.       

Bedömning av miljömål 1 c: Inga kök inom Borås Stad har kravcertifiering enligt nivå 2, det beror sannolikt 
på fortsatt på osäkerhet kring införandet av en distributionscentral på central nivå.

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad 
       ska vara miljöutbildade

Aktivitet: Alla anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Miljö- och konsumentnämnden ska tillhandahålla en miljöutbildning till alla 
anställda som motsvarar kravet.

Kommentar: Sammanlagt 60 procent av alla anställda och förtroendevalda inom bolag, förvaltningar och 
nämnder har genomgått en miljöutbildning, detta kan jämföras med 55 procent för år 2019. Under hösten 
2020 bedrevs miljöutbildningen huvudsakligen av Navet Science Center, detta kunde finansieras med hjälp av 
klimatkompensationspengar. Pandemin som fick fart våren och hösten 2020 gjorde att många miljö- 
utbildningar ställdes in, vilket gjorde att utbildningstakten saktade ner ordentligt sett över året.

Bedömning av miljömål 1 d: Trots pandemi och medföljande omorganisering har vi sett en ökning från 55 
procent till 60 procent miljöutbildade i Borås Stad. Dock långt kvar till angivet mål.

5

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning 
för mat och dryck uppbyggd på ekologisk 
grund, med särskilt höga krav på djuromsorg, 
hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. En 
restaurang kan vara certifierad enligt nivå 1, 2 
eller 3 vilket innebär att 25, 50 respektive 90 
procent ekologiska livsmedel används.
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion

2 a. Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning

Aktivitet: Standardisera inköpen för att förbättra miljöprestanda på varor. Exempelvis arbetskläder, möbler och 
engångsartiklar.

Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder.

Kommentar Kommunstyrelsen: I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till flergångs- 
artiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i metallburkar 
valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har prioriterats. 

Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi som kan erbjudas  
förvaltningar och kommunala bolag. 

Ansvar: Borås Energi och Miljö AB i samarbete med Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden.

Kommentar Av kommentarerna att döma så har inte alla bolag vetskap om att det tagits fram ett centralt 
system för avfall.

Borås djurpark: Ja. Merparten av de fraktioner av avfall vi genererar hämtas av Borås Energi & Miljö och 
Lövdalens åkeri. Sandhults bostäder och Toarpshus: Nej, våra entreprenörer har det. Borås parkerings AB: 
Ja, vi har en sorteringsanläggning i anslutning till kontoret.

Inkubator: Nej, vi jobbar löpande med återbruk på olika sätt. Exempel: Återanvända köksstommar vid köks-
renovering. Återmontera hela och fungerande WC-stolar och handfat i samband med badrumsrenovering. 
Använda tapeter som möjliggör att byta enstaka tapetvåder istället för omtapetsering av hela rummet. Byte 
av  bara spishäll istället för hela spisen. Tvättmaskiner av hög kvalité som har utbytbara delar som möjliggör 
hållbara reparationer. Parkett som går att slipa många gånger.  Fristadbostäder: Nej. Borås elnät: Nej.  
Borås Borås AB TME: Ja. Borås TME har kärl för återvinning i bolagets lokaler, dessa töms av Borås Energi- 
& Miljö. Akademiplatsen: Nej. Bolaget generar inget avfall mer än kontorsavfall. Detta sorteras enligt Borås 
Stads anvisningar.

Aktivitet: Arbeta med funktionsupphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas. 

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder.

Kommentar Detta sker, exempel på produkter som hyrs in är datorer, mobiltelefoner, maskiner, liftar och 
ställningar samt bilar.

Aktivitet: Upprätta ett system för återbrukande av kommunens inventarier.

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med Arbetslivsnämnden

Kommentar: Arbete pågår. 

Bedömning av miljömålet 2 a: Ett centralt system för avfall har tagits fram och det har skett en funktions-
upphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas. Arbete pågår för att upprätta ett system för 
återbrukande av kommunens inventarier. I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till 
flergångsartiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i  
metallburkar valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har prioriterats.

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

Aktivitet: Köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnen som är upptagna på 
ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda systemet.

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. Alla nämnder och bolag har 
ansvar för att använda systemet.

Kommentar: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. Servicekontoret förvaltar  
kemikaliehanteringssystemet. 

6



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

B 3470

Aktivitet: Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor. 

Ansvar: Förskolenämnden i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: Förskolorna i Borås Stad har kontinuerligt bytt befintligt material för att minska exponering 
av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. 
Förskoleförvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då många företag redovisar att produkterna är 
giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs 
i dagsläget I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut kontinuerligt för att minska 
exponering av farliga kemikalier. Vid inköp väljs produkter som är giftfria. Under 2018 har de madrasser som 
inte varit bra bytts ut. Nu är alla madrasser bytta. Några förskolor kommer under 2019 att boka giftinvente-
ring, men verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget.

Aktivitet: Fasa ut livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A och ersättas med andra 
förpackningsalternativ. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings- 
nämnden.

Kommentar Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i vissa 
fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler.

Bedömning av miljömålet 2 b: Ett övergripande kemikaliehanteringssystem, som innehåller listor över ämnen 
som är upptagna på ChemSec:s Sin-lista, har köpts in. I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befint-
ligt material ut kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna 
valt produkter som är giftfria. Livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A har fasats 
ut eller minskats till i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler.

2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
       varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria 

Aktivitet: Fasa ut varor på livsmedelsavtal som innehåller palmolja. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder och bolag.

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

Bedömning av miljömål 2 c: Arbete pågår och utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021.

2 d. Borås Stads inköp av ekologiska och eller närproducerade 
        livsmedel uppgår till minst 50 procent

Aktivitet: Öka inköpen av ekologiska livsmedel i Borås Stads förvaltningar och bolag. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag.

Kommentar Kommunstyrelsen: Andelen ekologiska livsmedel inköpta på storhushållsavtalen i Borås Stads för-
valtningar och bolag: 43 procent varav 26 procent KRAV-märkt. Skillnaden är stor mellan olika förvaltningar 
och bolag. Exempelvis så har AB boståder i Borås 100 procent ekologiska inköp och Fristadbostäder AB 90 
procent ekologisk inköp. Detta kan jämföras med andelen inköpta i storhusavtalen för hela staden som är 43 
procent ekologiska livsmedel.

Aktivitet: Öka Borås Stads inköp av närproducerade livsmedel. 

Ansvar: Kommunstyrelsen.

Kommentar: Antal producenter inom 15 mils radie: 27. På grund av ej satt utgångsvärde blir detta mål röd-
markerat i Stratsys (inrapporteringssystemet). 2019 utgjorde lokalproducerat 24 procent av vikten - och 21 
procent av värdet i kronor av inköpta produkter.

Bedömning miljömål 2 d: Ekologisk mat minskade något, från 44 procent till 43 procent, mellan 2019 och 
2020. Troligtvis en effekt av andra prioriteringar och kostnader i samband med pandemin.
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Hållbar samhällsplanering 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska 
ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. En hållbar stad är en 
tät och blandat stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. 

Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett hållbart 
sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta för 
invånarna.

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar 
    förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara 
       miljö- och hälsomässigt hållbara

Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska använda material vara inom kategori A eller B, endast i 
undantagsfall C, inom Sunda Hus databasen eller motsvarande.    

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden, Servicenämnden, Fritid- och folkhälsonämnden och de kommunala 
bolagen.

Kommentar: Lokalförsörjningförvaltningen har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om  
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar LFF detta, antingen 
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. De flesta byggmaterial kan idag fås enligt krav 
men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittas lösningar tillsammans med byggentreprenörerna 
och på så sätt är LFF med och driver på en utveckling inom branschen.  
Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, ansvarig byggledare/
miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar.  
Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering AB: All upphandling 
av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad. Fristads bostäder: Vi har 
en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte av krav enligt Sunda hus i våra 
transformatorstationer. Vår markentreprenör är certifierad enligt ISO 14001. 

Aktivitet: Kvalitetssäkra nya byggnader med särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. Exempelvis med 
P-märkning eller Miljöbyggnad nivå silver/guld. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden.

Kommentar: Under 2020 har nybyggnation av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvalitetssäkrat arbetet 
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet.

Bedömning av miljömål 3 a: Har varit klar sedan 2018. Borås Stad kvalitetssäkrar nya byggnader med  
särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö.
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3 b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
       översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner

Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner. 

Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden.

Kommentar: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner men det finns inga specifika verktyg 
framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget 
för parkstråket, ”Staden vid parken”. Detta är dock inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagan-
de av framtida detaljplaner längs med stråket.

Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering.

Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommentar: Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera  
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk  
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas.  
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och  
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan.

Bedömning av miljömål 3 b: Arbetet med hur grön och blå infrastruktur ska beaktas i detaljplaner fortgår 
löpande. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att komma fram till en praktisk handledning 
i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera verktyg inom fysisk planering.

3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till 
       framtidens klimat- och väderfenomen

Aktivitet: Kartlägga framtida klimateffekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, hälsorisker, ras, 
skred och översvämningar. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Kommentar: Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, skyddsavstånd till farligt gods, översväm-
ningar med mera. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för ras finns tillgängligt från till exempel 
SGU och Trafikverket. 

Aktivitet: Etablera klimatanpassningsarbetet i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, miljötillsyn, 
bygglov och skötselplaner. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag.

Kommentar:  Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk 
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss i 
dagarna.

Bedömning miljömål 3 c: Det saknas för närvarande detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa frågor. 
Men dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk planering genom förvaltningsövergripande arbete. Stadens 
Energi och Klimatstrategi antogs december 2020.
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Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till 
transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlös-
ningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4 a. Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen 
       ska minska med 60 procent från 2015

Aktivitet: Effektivisera transporterna genom ruttplanering, exempelvis ruttplanering som också tar hänsyn till 
bra cykelrundor. 

Ansvar: Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Service-
nämnden, Borås elnät AB och Borås energi och Miljö AB. 

Kommentar: Berörda förvaltningar som svarat använder sig av ruttplanering, samåkning och vid upphandling 
ställs krav på effektiv planering. Även el-cykel används exempelvis av hemtjänsten. Flera olika planeringsverk-
tyg används inom de olika förvaltningarna som hjälpmedel. Borås stads styrdokument Riktlinjer för resor 
används i förvaltningarnas planering. Det efterfrågas bättre infrastruktur kring fler tank/laddstationer för gas 
och el utefter de mest frekventerade rutterna för att slippa behöva köra omvägar för att nå lämplig station. 
Symptomatiskt för pandemiåret 2020 så har organisationen i större utsträckning använt sig av digitala möten 
vilket minskar resandet. Användningen av fossilbränsle för Borås Stads lätta och tunga fordon har från 2015 
till 2020 minskat med 51 procent.

Bedömning miljömål 4 a: Pandemin har resulterat i att de flesta möten flyttats online. Vidare används  
ruttoptimering och samåkning oftare, men mer behöver göras.

4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara   
        minst 15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än 
        kravet i Boverkets byggregler, BBR

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen.

Kommentar: Lokalförsörjningsnämnden jobbar efter ställda krav i alla produktioner när beslut för etappmålet 
togs 2018. AB Bostäder i Borås ställer krav på 25 procent bättre energiprestanda för bostadshus jämfört med 
nybyggnadskraven i BBR. IBAB beställer uppdrag i enlighet med Borås Stads kvalitets- och miljömål. Fristad-
bostäder AB bygger inte passivhus men tittar på driftkostnader utifrån livscykelanalys i ett 100-års-perspektiv 
vilket innebär att det lönar sig att ställa mycket hårda krav.

Aktivitet: Utvärdera om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg som kan användas 
av fler. 

Ansvar: Fristadbostäder i samverkan med Kommunstyrelsen.

Kommentar: De flesta bolag och förvaltningar använder sig ej vite kopplat till energianvändning. En del bolag 
anser att det skulle var svårt på grund av ansvarsfrågor, mätmöjligheter med mera. Fristadbostäder AB  
använder sig av Svebys Energiavtal 12 i nybyggnationer med vite om avtalet inte hålls.

Bedömning miljömål 4 b: De flesta förvaltningar och bolag upphandlar via Borås Stads upphandlings- 
avdelning eller själva och ställer krav på att miljömålet ska efterlevas.
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4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 
       utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016

Aktivitet: Energieffektivisera befintliga byggnader i samband med renoveringar. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder.

Kommentar: I samband med renoveringar så går Lokalförsörjningsförvaltningen in och tittar djupare på  
energiförbrukning och gör en analys för att ta fram ett förslag på effektivisering. Borås kommuns Parkerings 
AB har under de sista 5 åren bytt all belysning i sina inomhusanläggningar till ledbelysning. I P-huset Vulka-
nus installerades solceller när det byggdes år 2019. AB Bostäder i Borås saknar idag en långsiktig energiplan för 
sina fastigheter men vid varje större ombyggnation ser de över vilka delar som ingår och hur dessa kan bli mer 
energieffektiva.

Aktivitet: Öka arbetet med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder.

Kommentar: Kontroller görs över fastigheters status för att hitta förslag på förbättringar. Exempelvis LED- 
belysning, behovsstyrd värme och ventilation, installation av solceller med mera. 

Aktivitet: Öka arbetet med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. 

Ansvar: Tekniska nämnden, Fritid- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden.

Bedömning: Det pågår ständigt arbete med att förbättra statusen på utomhusbelysning och byta till mer  
energieffektiv LED-belysning. 

Bedömning miljömål 4 c: Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning har,  
jämfört med 2016, minskat med 12 procent. Berörda förvaltningar och bolag arbetar aktivt med energi- 
kartläggning och effektivisering av energianvändningen för att minska energianvändningen i kommunens 
byggnader, lokaler, bostäder och utomhusbelysning.

4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografiska område 
       som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka

Aktivitet: Ta fram en plan för arbetet med mobility management i Borås Stad. 

Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: En övergripande mobility management-plan finns inte framtagen i Borås.

Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med hållbara resor. 

Ansvar: Kommunstyrelsen.

Kommentar: Flera resvaneundersökningar har genomförts tidigare år, dock inte under 2020. En resvane- 
undersökning skulle vara till liten nytta i det långsiktiga arbetet på grund av kraftigt förändrade resvanor som 
är en följd av coronapandemin. Året har inneburit mer digitala möten, och mindre fysiskt resande. Resandet 
med kollektivtrafiken i Västra Götaland har minskat med 30 procent under corona-året 2020.

Bedömning miljömål 4 d: En övergripande mobility management-plan finns inte, men uppdraget kommer 
sannolikt behandlas i kommande trafikplan. Någon resvaneundersökning har inte gjorts, då förhållandena  
under pandemin inte är representativ, en undersökning skulle med andra ord inte hjälpa i den långsiktiga  
planeringen. Kollektivtrafiken i Västra Götaland har tappat 30 procent av resandet under 2020, men webb- 
möten inom Borås Stad ökade från cirka 125 i januari till över 7 500 teamsmöten per månad efter sommaren.
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Hållbar Landsbygd Sjuhärad 
- ett samarbetsprojekt som fört landsbygd och stad närmare varandra

Projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad drevs 2017 till 2020 av Miljöförvaltningen och finansierades av Borås-
regionens tillväxtmedel miljö. Syftet med projektet var att bredda bilden av hållbara livsstilar även utanför 
staden. Det gjordes genom att kartlägga och synliggöra vad som redan händer inom hållbara livsstilar och 
verksamheter på Sjuhärads landsbygd och få fler saker att hända.

Under fokusområde delningsekonomi skapades Smarta Kartan Sjuhärad 
tillsammans med ideella krafter över hela Sjuhärad. Den digitala kartan 
samlar initiativ där du kan byta, låna, ge, få och hyra i regionen. 
Spana in smartakartan7H.se på webben eller på plats på Navet 
Science Center. 

Sjuhärads första REKO-ring startade 2017 och är ett koncept för att köpa och sälja lokalproducerade livsmedel 
utan mellanhänder. Ingen äger konceptet REKO-ring som drivs av lokalt förankrade ideella krafter. Projektet 
har utvärderat REKO-ringen för att analysera om det lever upp till begreppet relationsmat och kan vara ett  
positivt exempel på hållbar landsbygdsutveckling. Det är ett genomgående positivt koncept med fördelar ur 
alla hållbarhetsdimensioner. Exempelvis skapar det nya affärsidéer och ökad sysselsättning för lokala  
producenter, maten får ett ansikte vilket gör att kunderna värderar maten högre och det slängs mindre mängd 
mat, och producenterna slänger också mindre mat då allt är förbeställt. REKO-ring konceptet kräver få  
resurser att driva men ger många ringar på vattnet och det finns många möjligheter för vidareutveckling till fler 
områden och fortsatta analyser. 

I kampanjen #mitt7H lyftes Sjuhäradsbornas favoritplatser. Syftet var att lyfta det lokala, av det lokala och för 
det lokala. Om Sjuhäradsborna får upp ögonen mer för sitt närområde är möjligheten större att fler får det, 
vilket kan ge ringar på vattnet för besöksnäringen. Nu lever hashtaggen #mitt7H sitt eget liv i sociala medier, 
följ/använd den för ta del av och dela härliga bilder på favoritplatser i Sjuhärad. Kampanjen bidrog även till en 
permanent hemester-utställning på Navet Science Center. 

Hållbar Landsbygd Sjuhärad har även genomfört flera analyser på projektet. Intressant är exempelvis att två 
analyser kommit fram till att projektet mest arbetat i den sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet, 
inte den miljömässiga. Även begreppen hållbarhet och landsbygd har analyserats. 

På länken https://tinyurl.com/HLSdelar finns material samlat från projektet som skulle kunna vara till nytta 
för andra, som exempelvis projektidébank, utvärderingar, projektrapporter och grafisk material. Kanske finns 
det något att bygga vidare på och dra lärdom av till framtida projekt. Allt är fritt att använda!
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Om klimatanpassning och energi- och klimatstrategin
Med David von Sydow, klimatanpassningssamordnare, Miljöförvaltningen.

Vad innebär klimatanpassning? 
Klimatanpassning definieras som förändringar i 
ekologiska, sociala eller ekonomiska system till följd
av verkliga eller förväntade klimatförändringar. 
Klimatanpassning är till exempel förändringar i
processer, metoder och strukturer, antingen i syfte att 
mildra negativa förväntade effekter eller i syfte
att utnyttja nya möjligheter som uppstår till följd av 
klimatförändringarna. 

Varför är det nödvändigt med klimatanpassning? 
Det är nödvändigt att anpassa för att minska 
sårbarheten i samhällen och verksamheter för 
förändringar och ökad variabilitet i klimatet. 

Hur arbetar Borås Stad med klimatanpassning? 
Borås Stad har antagit en energi- och klimatstrategi som 
ligger till grund för att hela kommunkoncernen ska 
arbeta med att anpassa sin verksamhet till ett klimat i 
förändring. Hur specifika åtgärder kommer att se ut och 
utformas får framtida utredningar och analyser visa. 

Kan du berätta lite om framtagandet av energi-  
och klimatstrategin?
Energi- och klimatstrategin togs fram som en revidering av den tidigare energi- och klimatstrategin och vi 
valde att ta med klimatanpassning i den nya revideringen. Arbetet med att ta fram den nya energi- och klimat- 
strategin påbörjades under 2019, gick ut på en bred remissomgång både internt i Borås Stad men även externt 
till allmänhet, intresseorganisationer och myndigheter.

Hur kommer strategin att gynna Borås Stads miljöarbete? 
Det är givetvis svårt att förutsäga resultat innan målgång, men min förhoppning är att den ska knyta an till det 
miljöarbete som Borås Stad redan gör och bidra till att utveckla det arbetet ännu mer. Det finns ett nödvändigt 
tänk inom klimatanpassning kring tvärtstrukturellt och integrerat arbete som jag hoppas kommer kunna så 
frön i Borås Stads hela organisation.

David von Sydow, klimatanpassningssamordnare
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Hållbar natur
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga 
platser för såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem som bland annat 
renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort värde för vår 
fysiska och psykiskahälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande.

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

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

Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infrastruktur. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: Tidigare genomförda utredningar ska kompletteras, utvärderas samt utökas med ny kunskap genom  
pågående upphandling av analys av grönstråk.

Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen. 
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningar samråder kontinuerligt kring förändringar i 
markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. Miljöförvaltningen och naturvårds-
gruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- och konsumentnämnden har initierat skriftliga 
förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som Stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och 
förslag har även initierats tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med tjänstepersoner på natur-
vårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt.

Bedömning miljömål 5 a: Kartläggning av kommunens blå och gröna infrastruktur ska kompletteras, utvärderas samt 
utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. Strategiska markköp eller avtal för särskilt 
viktiga områden i den gröna och blå strukturen säkerställs via en naturvårdsgrupp med representanter från olika  
förvaltningskompetenser. Dessa samråder kontinuerligt kring förändringar i markanvändning och bland annat kring  
upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 

14
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5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet

Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med Tekniska nämnden.

Kommentar: Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certifierade (FSC och PEFC).  
Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019 och de har antagits av  
Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete med Tekniska  
förvaltningen. I naturvårdsprojektet om större vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya dammar 
samt restaurera befintliga dammar och närmiljöer.

Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för djur och växter. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med Tekniska nämnden.

Kommentar: Naturvårdsfonden och LONA-projekt har gett bidrag till dammar som har grävts för att öka 
spridningsmöjligheter och skapa nya livsmiljöer för större vattensalamander och andra grod- och kräldjur.  
Naturvårdsfonden har även bidragit till flera projekt med bete och slåtter där möjligheten för hävdgynnade 
arter att sprida sig till nya lokaler förbättrats.

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering. 

Ansvar: Tekniska nämnden.

Kommentar. 0,5 hektar har hägnats och planterats med ek på Hofsnäs. 2 hektar har gallrats i Bredared för att 
ta fram ekbeståndet. 1,5 hektar ekhage har röjts i Bosnäs. 

Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att inspirera 
till ökade naturvårdsåtgärder. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats ut till byalag och hembygdsföreningar. 
Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där deltagare informerades om större vatten- 
salamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. Information om arten samt antal noterade större 
vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare som äger dammar där större vattensalamander  
noterades under vårens inventering. Vandring i på kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 
22 maj i samarbetet med naturskyddsföreningen. På fastigheten finns en stor mångfald av arter och området 
planeras bli naturreservat.

Bedömning miljömål 5 b: Generella trenden för biologisk mångfald är negativ men det görs olika projekt 
inom staden för att stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. Utöver redan nämnda aktiviteter 
pågår också projekt i samarbete med Länsstyrelsen vid området kring Bråt för att förbättra spridnings- 
möjligheter och livsmiljöer för vildbin inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade vildbin. 
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MILJÖFÖRVALTNINGEN 
Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Sturegatan 42 

Telefon 033-35 30 00 e-post miljo@boras.se Webbplats boras.se
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Inledning 
Miljörapport Borås stad 2020 redovisar sammanställningen av Borås Stads förvaltningars, bolags och 
nämnders rapportering av hur arbetet med stadens gemensamma miljömål utvecklas. Förvaltningar 
rapporterar själva in uppföljningen för tertial 2 och tertial 3 i Stratsys. Bolagens uppföljningar gällande 
tertial 2 och tertial 3 rapporteras in i Stratsys av miljöförvaltningen. Miljörapport Borås Stad 2020 är 
tredje uppföljningen av Borås stads miljömål 2018 till 2021. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar 
för samordningen av rapportering. Gällande miljömål beslutades av Kommunfullmäktige 2018. 

Stadens miljöarbete sker kontinuerligt över åren och 2020 har det gjort ytterligare framsteg inom flera 
områden. Vissa framsteg är mer övergripande inom staden. 

Inom etappmålet Hållbar samhällsplanering, där den fysiska planeringen skall anpassas till framtida klimat 
och väderfenomen, ser vi fortsatt positiva trender från föregående år. Under året har det arbetats fram 
en Klimat- och energistrategi för stadens gemensamma arbete med de utmaningar som finns inom 
dessa två stora områden. Klimat- och energistrategin antogs i december 2020. Arbetet med aktiviteten 
att införa en Grönytefaktor i staden fortlöper genom en förvaltningsövergripande process. 

Etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås har stadens övergripande klimatkompensationssystem 
utvärderats under 2020 och rutinen för arbetet uppdaterats för 

Arbetet med etappmålet Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende löper vidare genom att ruttplanering 
används i stor utsträckning av förvaltningar. Kartläggning av behovet av laddinfrastruktur pågår och det 
planeras för installationer av laddstationer som kan användas i dagliga driften. Elcyklar testas och 
utvärderas inom delar av hemtjänsten. Indikatorn Andel nybyggnationer och större ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR 
är för 2020 100 % av byggnationer och ombyggnationer mot 90 % för 2019. Kraven ställs oftast vid 
upphandling och kontrolleras löpande. Utsläpp av fossila bränslen och koldioxidutsläpp följs upp och 
presenteras i arbetet med energi- och klimatstrategin samt koldioxidbudgeten och redovisas ej vidare 
här. 

Specifika förbättringar har också gjorts inom delmålet Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion har staden 
standardiserat vissa inköp för att förbättra miljöprestanda på vissa varor. Exempelvis har 
flergångsartiklar ersatt tidigare engångsartiklar inom hygien och städartiklar. I livsmedelsavtal har 
metallförpackningar valts bort och Bag-in-box samt Easy-bag förpackningar har prioriterats. Ett 
stadsövergripande kemikaliehanteringssystem har köpts in och håller på att implementeras i 
förvaltningar och bolag. 

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många områden. Det arbetas aktivt 
med olika miljömål inom staden och vi ser att med rätt insatser kan fler mål kan gå från att nästan nås 
till att kunna nås till 2021. 

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara förebild och agera drivande 
i miljö- och klimatarbetet, både på lokal nivå och också på regional- och nationell nivå. 

Exempelvis har Borås stad ur ett nationalkommunalt perspektiv sett, en exceptionell resurs genom ett 
stort skogsinnehav. Därigenom också en fantastisk möjlighet till klimat- och miljöarbete. 
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Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

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

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

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Gällande förvaltningar så har följande förvaltningar certifiering genom Svensk miljöbas: 
Revisorskollegiet, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Vård- och äldrenämnden. 
 
Följande förvaltningar är certifierade genom ISO 14001 och ISO 9001: Lokalförsörjningsnämnden samt 
Servicenämnden. 
 
Gällande bolag så har följande bolag certifiering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås 
kommuns parkering AB och Borås Borås AB (TME) 
 
Följande bolag har certifiering genom ISO 14001: Borås elnät AB, Borås energi och Miljö samt 
Viskaforshem/Stubo/Fribo är certifierade enligt ISO14001. 
 
 
 
 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Följande förvaltningar har ett eget miljöledningssystem: Individ och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och sociala omsorgsnämnden.   
 
Följande bolag har ett eget miljöledningssystem: IBAB 
 
Följande förvaltningar saknar ett miljöledningssystem: Alla förvaltningar har ett miljöledningssystem. 
 
Följande bolag saknar ett miljöledningssystem: Ab Bostäder 
 
Följande bolag har färre än 10 anställda och saknar ett 
miljöledningssystem. Toarpshus/Sandhultsbostäder, Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB.  
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1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

84,6 83,6 86 

Kommentar Samtliga följande nämnder är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Förskolenämnden: 
Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från och med 2019 att 
redovisas i kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med grön flagg. Att 
arbeta med miljöfrågor åligger förskolorna enligt statliga styrdokument. I Läroplanen finns uppdraget att 
arbeta med hållbar utveckling ur alla tre perspektiven, och det ekologiska perspektivet finns 
välrepresenterat i förskolornas undervisning mot hållbar utveckling. Minskningen innebär alltså inte att 
förskolorna inte har ett system för arbete med miljöfrågor. 
Grundskolenämnden: Det är ca 60 procent av skolorna som arbetar med Grön Flagg. Det är 25 av 42 
skolor som arbetar med grön flagg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor  och Vuxenutbildningen är 
Miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. 
 
Gul trots att alla utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem. Det är på grund av att alla 
skolor ej arbetar med grön flagg.  

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

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2 

 0  

Kommentar Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifiering enligt nivå 2. 
Troligen beror det fortsatt på osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som 
angetts i 2019 år uppföljning.  

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

54% 55% 60% 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

  60% 
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1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

84,6 83,6 86 

Kommentar Samtliga följande nämnder är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Förskolenämnden: 
Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från och med 2019 att 
redovisas i kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med grön flagg. Att 
arbeta med miljöfrågor åligger förskolorna enligt statliga styrdokument. I Läroplanen finns uppdraget att 
arbeta med hållbar utveckling ur alla tre perspektiven, och det ekologiska perspektivet finns 
välrepresenterat i förskolornas undervisning mot hållbar utveckling. Minskningen innebär alltså inte att 
förskolorna inte har ett system för arbete med miljöfrågor. 
Grundskolenämnden: Det är ca 60 procent av skolorna som arbetar med Grön Flagg. Det är 25 av 42 
skolor som arbetar med grön flagg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor  och Vuxenutbildningen är 
Miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. 
 
Gul trots att alla utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem. Det är på grund av att alla 
skolor ej arbetar med grön flagg.  

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

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2 

 0  

Kommentar Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifiering enligt nivå 2. 
Troligen beror det fortsatt på osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som 
angetts i 2019 år uppföljning.  

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

54% 55% 60% 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

  60% 
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

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

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till 
flergångsartiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i 
metallburkar valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har 
prioriterats. 

Har ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar Av kommentarerna att döma så har inte alla bolag vetskap om att det tagits fram ett centralt 
system för avfall. 
Borås djurpark: Ja. Merparten av de fraktioner av avfall vi genererar hämtas av Borås Energi & Miljö och 
Lövdalens åkeri. Sandhults bostäder och Toarpshus: Nej. Våra entreprenörer har det. Borås 
parkerings AB: Ja. Vi har en sorteringsanläggning i anslutning till kontoret. 
Inkubator: Nej. Vi jobbar löpande med återbruk på olika sätt. Exempel: Återanvända köksstommar vid 
köksrenovering. Återmontera hela och fungerande WC-stolar och handfat i samband med 
badrumsrenovering. Använda tapeter som möjliggör att byta enstaka tapetvåder istället för omtapetsering 
av hela rummet. Byta bara spishäll istället för hela spisen. Tvättmaskiner av hög kvalité som har utbytbara 
delar som möjliggör hållbara reparationer. Parkett som går att slipa många gånger.  Fristads bostäder: 
Nej. Borås elnät: Nej. Borås Borås AB TME: Ja. Borås TME har kärl för återvinning i bolagets lokaler, 
dessa töms av Borås Energi- & Miljö. Akademiplatsen: Nej. Bolaget generar inget avfall mer än 
kontorsavfall. Detta sorteras enligt Borås Stads anvisningar. 
 

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

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: Ja, exempel datorer, mobiltelefoner, maskiner, liftar och ställningar samt 
bilar. 

Har ett system för återbrukande av 
kommunens inventarier upprättats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen: Arbete pågår. 

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

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

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

 Nej  Nej  Ja 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Kommunstyrelsen: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. 
Servicekontoret förvaltar systemet. 

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Ja, Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i 
vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 
 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 

Kommentar Förskolenämnden: I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut 
kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter 
som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. Förvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då 
många företag redovisar att produkterna är giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och 
verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

2d) Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade 
livsmedel uppgår till minst 50 procent. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel ekologiska livsmedel i Borås 
Stads förvaltningar och bolag. 

  42,7 

Kommentar Kommunstyrelsen: Andelen ekologiska livsmedel inköpta på storhushållsavtalen i Borås 
Stads förvaltningar och bolag: 42,7% varav 25,5% KRAV-märkt. Källa: Compare. Tidsperiod för mätning: 
2020-01-01—11-30. 
Koncerninköp genomför inga inköp och har inte heller mandat att besluta kring de inköpsval som görs i 
förvaltningarna inom ramen för avtalssortimentet på de olika ramavtalen. Respektive förvaltning ansvarar 
för sina ekologiska inköp. 
Skillnaden är stor mellan olika förvaltningar och olika bolag. Exempelvis så har AB boståder i Borås 100% 
ekologiska inköp och Fristadsbostäder AB 90% ekologisk inköp. Detta kan jämföras med andelen inköpta i 
storhusavtalen för hela staden som är 42,7% ekologiska livsmedel.   

Antal producenter inom 15 mils radie.   27 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Kommunstyrelsen: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. 
Servicekontoret förvaltar systemet. 

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Ja, Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i 
vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 
 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 

Kommentar Förskolenämnden: I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut 
kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter 
som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. Förvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då 
många företag redovisar att produkterna är giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och 
verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

2d) Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade 
livsmedel uppgår till minst 50 procent. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel ekologiska livsmedel i Borås 
Stads förvaltningar och bolag. 

  42,7 

Kommentar Kommunstyrelsen: Andelen ekologiska livsmedel inköpta på storhushållsavtalen i Borås 
Stads förvaltningar och bolag: 42,7% varav 25,5% KRAV-märkt. Källa: Compare. Tidsperiod för mätning: 
2020-01-01—11-30. 
Koncerninköp genomför inga inköp och har inte heller mandat att besluta kring de inköpsval som görs i 
förvaltningarna inom ramen för avtalssortimentet på de olika ramavtalen. Respektive förvaltning ansvarar 
för sina ekologiska inköp. 
Skillnaden är stor mellan olika förvaltningar och olika bolag. Exempelvis så har AB boståder i Borås 100% 
ekologiska inköp och Fristadsbostäder AB 90% ekologisk inköp. Detta kan jämföras med andelen inköpta i 
storhusavtalen för hela staden som är 42,7% ekologiska livsmedel.   

Antal producenter inom 15 mils radie.   27 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Kommunstyrelsen: Antal producenter inom 15 mils radie: 27. Källa: Compare. Tidsperiod för 
mätning: 2020-01-01—11-30. 
Koncerninköp genomför inga inköp och har inte heller mandat att besluta kring de inköpsval som görs i 
förvaltningarna inom ramen för avtalssortimentet på de olika ramavtalen. Respektive förvaltning ansvarar 
för sina ekologiska inköp. 
 
På grund av ej satt utgångsvärde blir detta mål rödmarkerat. 2019 utgjorde lokalproducerat 24% av vikten 
- och 21% av värdet i kronor av inköpta produkter. 
 

Hållbar samhällsplanering 
Beskrivning 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 
hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

100% 100% 100% 

Kommentar Under 2020 har nybyggnad av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvalitetssäkrat arbetet 
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet. 
 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: LFF har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om 
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar vi detta, antingen 
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. 
De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar 
vi lösningar tillsammans med byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling 
inom branschen. Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, 
ansvarig byggledare/miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i 
upphandlingar. Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering 
AB: All upphandling av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad. 
Fristads bostäder: Vi har en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte 
av krav enligt Sunda hus i våra transformatorstationer. Vår markentreprenör är certifierad enligt ISO 
14001.  

3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har verktyg för hur grön och blå 
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner 
utvecklats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner 
men det finns inga specifika verktyg framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar 
samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget för parkstråket, "Staden vid parken". Detta är dock 
inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande av framtida detaljplaner längs med stråket. 
 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera 
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk 
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas. 
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och 
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan. 

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 
och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har framtida klimateffekter som 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, 
skyddsavstånd till farligt gods, översvämningar mm. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för 
ras finns tillgängliga från SGU, Vägverket mm. Vi saknar detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa 
frågor därav rött. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: LFF har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om 
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar vi detta, antingen 
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. 
De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar 
vi lösningar tillsammans med byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling 
inom branschen. Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, 
ansvarig byggledare/miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i 
upphandlingar. Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering 
AB: All upphandling av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad. 
Fristads bostäder: Vi har en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte 
av krav enligt Sunda hus i våra transformatorstationer. Vår markentreprenör är certifierad enligt ISO 
14001.  

3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har verktyg för hur grön och blå 
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner 
utvecklats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner 
men det finns inga specifika verktyg framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar 
samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget för parkstråket, "Staden vid parken". Detta är dock 
inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande av framtida detaljplaner längs med stråket. 
 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera 
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk 
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas. 
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och 
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan. 

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 
och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har framtida klimateffekter som 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, 
skyddsavstånd till farligt gods, översvämningar mm. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för 
ras finns tillgängliga från SGU, Vägverket mm. Vi saknar detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa 
frågor därav rött. 
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  Lägesbeskrivning 

 Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 

Kommentar  Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk 
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss 
i dagarna. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 
ska minska med 60 % från 2015. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Tekniska nämnden: Inom särskoleskjutsen som vi har i egen regi med 13 fordon arbetar vi 
dagligen med planering och ruttoptimering för att få så effektiv körning som möjligt med de 135 elever vi 
har. Inom den vanliga skolskjutsen så har vi samarbete med de bussbolag som har trafiken för att det ska 
bli en effektiv rutt med fordonen. Även gällande de barn som åker taxi har vi ett samarbete med berörda 
bolag och då läggs eleverna in i en körslinga för att minimera antalet fordon. Det är över 4000 elever som 
åker skolskjuts i någon form, antingen linjetrafik, upphandlad busstrafik eller taxi. Inom färdtjänsten så gör 
planeringsprogrammet ständigt nya planeringar för att det ska bli så effektiva körningar som möjligt med 
samåkningar där det är möjligt, samt att vi har en trafikledning som ser över detta dagligen. Sociala 
omsorgsnämnden: Viss ruttplanering sker sedan tidigare i syfte att exempelvis minska kringtid i 
verksamheternas transporter, något som får anses vara positivt även ur miljösynpunkt. Avsikten är framåt 
att i mer strukturerad form utreda hur förvaltningen kan arbeta med en mer effektiv ruttplanering. 
Förutsättningarna i förvaltningens verksamheter är dock sådana att vissa transporter är svåra att 
effektivisera ytterligare. Förvaltningen efterlyser därför en helhetssyn på övergripande nivå i Borås Stad, 
där man skulle kunna utreda möjligheterna till samordning av transporter i stadens olika verksamheter, för 
att effektivisera dem ytterligare. Arbetslivsnämnden: Återbruks verksamhet Fixartjänst är fortsatt 
Arbetslivsförvaltningens enda verksamhet där vi kan planera arbetet efter ruttplanering. I möjligaste mån 
planeras rutterna utifrån område där tjänsterna ska utföras. Vård- och äldrenämnden: Vård- och 
äldreförvaltningen planerar alla resor till brukare och patienter i IT-systemet TES, där effektiva och 
smartast körsträckor eftersträvas. Samåkning tillämpas i den grad det är möjligt. Det som kan skapa 
omvägar är att det idag inte finns tankstationer för miljöbränsle inom den naturliga rutten för många av de 
bilburna verksamheterna. Verksamheterna har under hösten 2020 inplanerade möten med 
Lokalförsörjningsförvaltningen samt Borås Miljö och Energi, som rör installation av laddningsstationer för 
el-bilar. Målsättningen är att några enheter inom hemtjänsten, larm- och nattorganisationen samt 
hemsjukvården har laddningsstationer före årsskiftet 2020/2021.  Inför sommaren 2020 planerades 
cykelscheman så långt det var möjligt i hemtjänsten för att undvika bilkörning. Ett hemtjänstområde har 
köpt in en el-bike för att prova ett alternativ till fossila bränslen. Om el-bikes fungerar i verksamheten 
kommer sannolikt fler köpas in. De flesta vårdplaneringar sker via Skype, istället för resor till Södra 
Älvsborgs sjukhus. Överlag sker fler möten via Skype/Teams vilket har lett till färre resor. Teknisk 
utrustning har köpts in till verksamheterna för att underlätta genomförandet av digitala möten. Borås 
djurpark: Samtliga fordon inom företaget kör numera på miljödiesel (ecopar) eller miljöbensin (Aspen). 
Borås djurpark och camping AB har även bytt ut flera fossildrivna fordon till eldrivna som laddas med Bra 
miljöval-EL. Djurparkens traktor har i sin nya funktion minskat sin bränsleförbrukning med 21 % jämfört 
med tidigare. Detta i god marginal mot vårt mål att minska det med 15 %. Bränsleförbrukningen minskade 
i helhet med ca 13 % 2019 jämfört med 2018. Sandhult bostäder: Genom samåkning samt att undvika 
onödiga resor. Toarpshus: Genom samåkning samt att undvika onödiga resor. Borås kommuns 
parkerings AB: Varje morgon planeras parkeringsvärdarnas rutter, vi kan också följa dessa. Vi använder 
cykel i möjligaste mån för övervakningen inom citykärnan. Fristads bostäder:  Förbrända liter bensin och 
diesel för FRIBO:s bilar så låg siffran på 1641 liter år 2015. Motsvarande siffra 2019 låg på 830 liter vilket 
ger en minskning på i stort sett 50%. Borås elnät AB: Vi har ingen ruttplanering i vår verksamhet. Borås 
Borås AB TME: Har väldigt få transporter. Material som ska levereras till centrala Infopoints sker med 
bolagets lastcykel eller till fots. I vissa fall behövs transport ske med bil och då används Borås Stads 
bilpool. Transport till Infopoints sker i en förväg utsedd rutt för att minimera körsträckan. 

4b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska 
energianvändningen vara minst 15 % lägre för bostäder och 
30 % lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel nybyggnationer och större 
ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % 
lägre för bostäder och 30 % lägre för 
lokaler än kravet i Boverkets 
byggregler, BBR. 

 90% 100% 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Tekniska nämnden: Inom särskoleskjutsen som vi har i egen regi med 13 fordon arbetar vi 
dagligen med planering och ruttoptimering för att få så effektiv körning som möjligt med de 135 elever vi 
har. Inom den vanliga skolskjutsen så har vi samarbete med de bussbolag som har trafiken för att det ska 
bli en effektiv rutt med fordonen. Även gällande de barn som åker taxi har vi ett samarbete med berörda 
bolag och då läggs eleverna in i en körslinga för att minimera antalet fordon. Det är över 4000 elever som 
åker skolskjuts i någon form, antingen linjetrafik, upphandlad busstrafik eller taxi. Inom färdtjänsten så gör 
planeringsprogrammet ständigt nya planeringar för att det ska bli så effektiva körningar som möjligt med 
samåkningar där det är möjligt, samt att vi har en trafikledning som ser över detta dagligen. Sociala 
omsorgsnämnden: Viss ruttplanering sker sedan tidigare i syfte att exempelvis minska kringtid i 
verksamheternas transporter, något som får anses vara positivt även ur miljösynpunkt. Avsikten är framåt 
att i mer strukturerad form utreda hur förvaltningen kan arbeta med en mer effektiv ruttplanering. 
Förutsättningarna i förvaltningens verksamheter är dock sådana att vissa transporter är svåra att 
effektivisera ytterligare. Förvaltningen efterlyser därför en helhetssyn på övergripande nivå i Borås Stad, 
där man skulle kunna utreda möjligheterna till samordning av transporter i stadens olika verksamheter, för 
att effektivisera dem ytterligare. Arbetslivsnämnden: Återbruks verksamhet Fixartjänst är fortsatt 
Arbetslivsförvaltningens enda verksamhet där vi kan planera arbetet efter ruttplanering. I möjligaste mån 
planeras rutterna utifrån område där tjänsterna ska utföras. Vård- och äldrenämnden: Vård- och 
äldreförvaltningen planerar alla resor till brukare och patienter i IT-systemet TES, där effektiva och 
smartast körsträckor eftersträvas. Samåkning tillämpas i den grad det är möjligt. Det som kan skapa 
omvägar är att det idag inte finns tankstationer för miljöbränsle inom den naturliga rutten för många av de 
bilburna verksamheterna. Verksamheterna har under hösten 2020 inplanerade möten med 
Lokalförsörjningsförvaltningen samt Borås Miljö och Energi, som rör installation av laddningsstationer för 
el-bilar. Målsättningen är att några enheter inom hemtjänsten, larm- och nattorganisationen samt 
hemsjukvården har laddningsstationer före årsskiftet 2020/2021.  Inför sommaren 2020 planerades 
cykelscheman så långt det var möjligt i hemtjänsten för att undvika bilkörning. Ett hemtjänstområde har 
köpt in en el-bike för att prova ett alternativ till fossila bränslen. Om el-bikes fungerar i verksamheten 
kommer sannolikt fler köpas in. De flesta vårdplaneringar sker via Skype, istället för resor till Södra 
Älvsborgs sjukhus. Överlag sker fler möten via Skype/Teams vilket har lett till färre resor. Teknisk 
utrustning har köpts in till verksamheterna för att underlätta genomförandet av digitala möten. Borås 
djurpark: Samtliga fordon inom företaget kör numera på miljödiesel (ecopar) eller miljöbensin (Aspen). 
Borås djurpark och camping AB har även bytt ut flera fossildrivna fordon till eldrivna som laddas med Bra 
miljöval-EL. Djurparkens traktor har i sin nya funktion minskat sin bränsleförbrukning med 21 % jämfört 
med tidigare. Detta i god marginal mot vårt mål att minska det med 15 %. Bränsleförbrukningen minskade 
i helhet med ca 13 % 2019 jämfört med 2018. Sandhult bostäder: Genom samåkning samt att undvika 
onödiga resor. Toarpshus: Genom samåkning samt att undvika onödiga resor. Borås kommuns 
parkerings AB: Varje morgon planeras parkeringsvärdarnas rutter, vi kan också följa dessa. Vi använder 
cykel i möjligaste mån för övervakningen inom citykärnan. Fristads bostäder:  Förbrända liter bensin och 
diesel för FRIBO:s bilar så låg siffran på 1641 liter år 2015. Motsvarande siffra 2019 låg på 830 liter vilket 
ger en minskning på i stort sett 50%. Borås elnät AB: Vi har ingen ruttplanering i vår verksamhet. Borås 
Borås AB TME: Har väldigt få transporter. Material som ska levereras till centrala Infopoints sker med 
bolagets lastcykel eller till fots. I vissa fall behövs transport ske med bil och då används Borås Stads 
bilpool. Transport till Infopoints sker i en förväg utsedd rutt för att minimera körsträckan. 

4b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska 
energianvändningen vara minst 15 % lägre för bostäder och 
30 % lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel nybyggnationer och större 
ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % 
lägre för bostäder och 30 % lägre för 
lokaler än kravet i Boverkets 
byggregler, BBR. 

 90% 100% 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka krav som ställs på energianvändning vid upphandling av byggnation och hur 
uppföljning sker. 

Kommentar De flesta förvaltningar och bolag upphandlar via Borås Stads upphandlingsavdelning eller 
själva och ställer krav på att miljömålet ska efterlevas. 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Efter beslut som togs för etappmål 4b 2018-02-22, i alla nya byggprojekt 
jobbas det efter de nya kraven. 
 
Borås Energi och Miljö AB: Kravspecifikationen är olika utformad beroende på vad det är för byggnation 
som ska uppföras. Vi eftersträvar alltid en låg energianvändning i samtliga byggnader. Ställer alltid ISO 
14001, ISO 9001 och ISO 45001 krav vid upphandling. 
 
Borås kommuns Parkerings AB: All upphandling sker genom Borås Stads upphandlingsavdelning för att 
säkerhetsställa dessa krav. 
 
Industribyggnader i Borås AB: Vi beställer uppdragen i enlighet med Borås Stads kvalitets- och miljömål. 
Vårt senaste byggprojekt Borås Event är upphandlat och slutfört med krav på certifiering enligt Green 
Building, vilket innebär att byggnaden ska använda 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med 
nybyggnadskraven i BBR. Detta säkerställer att miljömål för att; Andel nybyggnationer och större 
ombyggnationer där energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler än 
kravet i Boverkets byggregler, BBR, uppfylls och överträffas. Krav har vid upphandling av Borås Event 
även ställts på att byggvaror som används ska uppfylla kriterier motsvarande Sunda Hus Miljödatabas 
klassificering A och B. Entreprenörer har lagt in byggvaror i Sunda Hus miljödatabas, uppföljning har skett 
vid miljöronder och vid slutbesiktning. 
 
AB Bostäder i Borås: Vi ställer kravet att energianvändningen per år ska uppgå till maximalt 75% av 
kraven enligt BBR 22. 
Energikravet ska verifieras genom en uppdaterad energiberäkning med verkliga värden av energi för 
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel. Stäms av med beställaren inför 
garantibesiktning. 
 
Fristadbostäder AB: Vi bygger inte passivhus men vi tittar på driftkostnaderna i ett 100års-perspektiv i vår 
LCA vilket innebär att det lönar sig att ställa mycket hårda krav. 
 
AB Toarpshus: Kraven är uppställda i förfrågningsunderlaget och varierar i funktion av produkt. 

 Beskriv om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg. 

Kommentar De flesta bolag och förvaltningar använder sig ej vite kopplat till energianvändning, därav gul 
bedömning. 
 
Borås Energi och Miljö AB: Vi använder sig inte utav vite. 
 
Industribyggnader i Borås AB: I dagsläget finns inget vite kopplat till upphandling. Faktorer för mätning 
påverkas inte endast av byggnationen utan är också kopplat till verksamhetsförbrukning i 
förvaltningsskedet. 
 
AB Bostäder i Borås: Vi föredrar kontroller i byggnadsskedet framför viten. Detta är inte alltid möjligt och 
då kan vite vara ett verktyg. Vitet är tänkt att i efterhand täcka de kostnader som uppstår för att åtgärda 
bristerna. Tyvärr är bristerna ofta svåra att åtgärda i efterhand och därmed är det bara en ekonomisk 
kompensation. Byggnaden uppfyller därmed inte ställda krav. 
 
Fristadbostäder AB. Vi använder Svebys Energiavtal 12 i nybyggnationer med vite om avtalet inte hålls. 
 
Borås kommuns Parkerings AB: All upphandling sker genom Borås Stads upphandlingsavdelning för att 
säkerhetsställa dessa krav. 
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4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 
utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har utredning gjorts över vilka behov 
av personella resurser och 
investeringar som behövs för att nå 
målet om energieffektivisering i 
lokaler? 

 Delvis  Ja  Ja 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur arbetet går med energieffektivisering av befintliga byggnader i samband med 
renovering. Ge även exempel på åtgärder genomförts. 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: I samband med renoveringar så går vi in och tittar djupare på 
energiförbrukning m.m. och gör en analys för att ta fram ett förslag på effektivisering. Detta kan vara inom 
ventilation, värmesystem, styr. I samband med renovering 2020 av Björkgården har installerats ny 
bergvärme pump och byte till EC-fläktar (energisnåla fläktar). 
 
Borås Energi och Miljö AB: Internt jobbar vi bland annat med energikartläggning av företagets verksamhet 
enligt lag om energikartläggning i stora företag (EKL). Kartläggningen delas upp med lika delar (25%) 
under en fyraårsperiod där hela verksamheten kartläggs under denna period. Kartläggningen fokuserar 
både på byggnad, verksamhet, och transporter. Energiförbättrande åtgärdsförslag tas fram inom detta 
program och lämnas till berörda affärsområden och stödjande funktioner. För genomförande av åtgärder 
ansvarar respektive affärsområde. 
Kartläggning har så här långt gjorts på: Sjöbo vattenverk, Yttre anläggningar inom dricksvattenproduktion, 
Ryaverket, samt Sobacken (äldre del). Under detta kvartal pågår EKL för KVV och Reningsverket på 
EMC. Kommande utredning kommer på avloppssidan med yttre anläggningar under våren/hösten. 
Transporter kommer därefter att belysas. Därefter startar kartläggningen om på nytt. Vi genomför också 
Energideklaration (byggnadsenergi) på de fastigheter som omfattas av detta krav t ex på Elektra. 
 
Borås kommuns Parkerings AB. Vi har under de sista 5 åren bytt all belysning i våra inomhusanläggningar 
till ledbelysning. I P-huset Vulkanus installerades solceller när det byggdes år 2019. 
Industribyggnader i Borås AB: En driftoptimering/injustering av värmeanläggning pågår i fastigheten 
Vulkanus för att få en stabilare driftsgång över tid. 
 
AB Bostäder i Borås: Vi saknar idag en långsiktig energiplan för våra fastigheter. Ny Teknisk chef, ny 
Fastighetsutvecklings chef och mammaledig energicontroller har gjort att arbetet stagnerat en aning. 
Däremot ser vi vid varje större ombyggnation över vilka delar som ingår och hur dessa kan bli mer 
energieffektiva. 
 
Fristadbostäder AB: Vi har anslutit oss till Allmännyttans Klimatinitiativ där vi utgår från 2007 och ska 
minska energianvändningen med 30% till 2030. Vi ligger just nu på 15% men har nybyggnation i pipen 
som kommer ge oss ett bra lyft. 
 

 Beskriv hur arbetet går med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. Ge även 
exempel på åtgärder som genomförts. 
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4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 
utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har utredning gjorts över vilka behov 
av personella resurser och 
investeringar som behövs för att nå 
målet om energieffektivisering i 
lokaler? 

 Delvis  Ja  Ja 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur arbetet går med energieffektivisering av befintliga byggnader i samband med 
renovering. Ge även exempel på åtgärder genomförts. 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: I samband med renoveringar så går vi in och tittar djupare på 
energiförbrukning m.m. och gör en analys för att ta fram ett förslag på effektivisering. Detta kan vara inom 
ventilation, värmesystem, styr. I samband med renovering 2020 av Björkgården har installerats ny 
bergvärme pump och byte till EC-fläktar (energisnåla fläktar). 
 
Borås Energi och Miljö AB: Internt jobbar vi bland annat med energikartläggning av företagets verksamhet 
enligt lag om energikartläggning i stora företag (EKL). Kartläggningen delas upp med lika delar (25%) 
under en fyraårsperiod där hela verksamheten kartläggs under denna period. Kartläggningen fokuserar 
både på byggnad, verksamhet, och transporter. Energiförbättrande åtgärdsförslag tas fram inom detta 
program och lämnas till berörda affärsområden och stödjande funktioner. För genomförande av åtgärder 
ansvarar respektive affärsområde. 
Kartläggning har så här långt gjorts på: Sjöbo vattenverk, Yttre anläggningar inom dricksvattenproduktion, 
Ryaverket, samt Sobacken (äldre del). Under detta kvartal pågår EKL för KVV och Reningsverket på 
EMC. Kommande utredning kommer på avloppssidan med yttre anläggningar under våren/hösten. 
Transporter kommer därefter att belysas. Därefter startar kartläggningen om på nytt. Vi genomför också 
Energideklaration (byggnadsenergi) på de fastigheter som omfattas av detta krav t ex på Elektra. 
 
Borås kommuns Parkerings AB. Vi har under de sista 5 åren bytt all belysning i våra inomhusanläggningar 
till ledbelysning. I P-huset Vulkanus installerades solceller när det byggdes år 2019. 
Industribyggnader i Borås AB: En driftoptimering/injustering av värmeanläggning pågår i fastigheten 
Vulkanus för att få en stabilare driftsgång över tid. 
 
AB Bostäder i Borås: Vi saknar idag en långsiktig energiplan för våra fastigheter. Ny Teknisk chef, ny 
Fastighetsutvecklings chef och mammaledig energicontroller har gjort att arbetet stagnerat en aning. 
Däremot ser vi vid varje större ombyggnation över vilka delar som ingår och hur dessa kan bli mer 
energieffektiva. 
 
Fristadbostäder AB: Vi har anslutit oss till Allmännyttans Klimatinitiativ där vi utgår från 2007 och ska 
minska energianvändningen med 30% till 2030. Vi ligger just nu på 15% men har nybyggnation i pipen 
som kommer ge oss ett bra lyft. 
 

 Beskriv hur arbetet går med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. Ge även 
exempel på åtgärder som genomförts. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: Gör kontroller över fastigheters driftstatus och tar fram förslag på 
exempelvis byte av belysning till LED, behovsstyrd värme och ventilation, förslag på installation av 
solceller m.m 2020, monterat solceller på Sandaredshallen (badet). 
 
Borås Energi och Miljö AB: Exempel byggnadsenergi Ryaverket: Utfall av effektivisering egenanvänd 
fjärrvärme mot basår 2016 är ca -35% på årsbasis. Årlig besparing vid energipris 0,5 kr/kWh, 362 tkr. 
 
Borås kommuns Parkerings AB: Vi har under de sista 5 åren bytt all belysning i våra inomhusanläggningar 
till ledbelysning. I P-huset Vulkanus installerades solceller när det byggdes år 2019. 
 
Industribyggnader i Borås AB: Långsiktig fastighetsplanering görs för att över tid energieffektivisera våra 
byggnader och sker även i samband med att komponenter byts ut och i dialog med våra hyresgäster. 
Flera av våra byggnader är totalrenoverade och har hög nivå på energistandard. 
 
AB Bostäder i Borås: I de fall då vi genomför renoveringar av befintliga byggnader så blir våra fastigheter 
mer energieffektiva än vad de var innan renoveringen. Vid varje större ombyggnation ser vi över hur vi kan 
minska fastighetens energianvändning. 
Exempel på energieffektiviserande åtgärder som gjort under året är fönsterbyten till bättre isolerande 
fönster, byte av värmepumpar, byte till mer energieffektiva ventilationsaggregat och byte till LED-belysning 
i utomhusmiljöer och allmänna utrymmen. 
 
Fristadbostäder AB: En av de stora åtgärderna senaste året är satsningen på fler mätare för att kunna 
styra fastigheterna mot ännu mer detaljerad fakta. 
 
AB Toarpshus: Arbete med utbyte av belysning stolpar samt invändig belysning till led pågår. 

 Beskriv hur arbetet går med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. Ge även exempel 
på åtgärder som genomförts. 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: Kollar över status på utomhusbelysning och gör byte till 
energieffektiv LED belysning. 
Under 2020 har byte av belysning till LED-belysning utförts för utomhuskök och fasadytor på Saltemads 
camping. 
 
Tekniska nämnden: Energieffektivisering av gatubelysningen följer investeringsplanen. För 2020 utfördes 
åtgärder för ca 4,6 mnkr: 1600 armaturer byttes i Sjömarken, Målsryd Gånghester och Dalsjöfors. 
Energiförbrukningen förväntas minskas från 520.000 kWh till 150.000 eller en minskad energiförbrukning 
med 370 000 kWh. dvs en besparing på 370.000 kWh per år. Då dessa armaturer dessutom dimras 
nattetid förväntas energiförbrukningen minska med ca 70%. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden: Fritids och folkhälsoförvaltningen har ett pågående arbete med att 
effektivisera och löpande byta ut utomhusbelysningen till mer energibesparande armaturer, bland annat 
kring våra stråk och leder. 

4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som 
sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har en plan för arbetet med mobility 
management i Borås Stad tagits fram? 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Nej 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Tekniska nämnden: En övergripande MM-plan finns inte framtagen i Borås. Det 
förvaltningsövergripande MM-uppdraget ligger som vi ser det på KS och kommer sannolikt att behandlas i 
kommande Trafikplan som är under utarbetande. 
Tekniska förvaltningen tar fram årsplaner för beteendepåverkan inom cykel inom vårt 
verksamhetsområde. Målet är att få fler att använda cykel som transportmedel. 
 
Miljö- och konsumentnämnden: Vi har inte tagit fram någon sådan på grund av att det kom ett 
budgetuppdrag att KS skulle utreda hållbar mobilitet och tolkningen blev att detta budgetuppdrag gick 
”över” miljömålet. 
 
 

Har en resvaneundersökning, som kan 
användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor, genomförts? 

 Ja  Ja  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen: Inte under 2020. Under coronaepidemin så skulle inte en sådan 
underökning kunna användas i det långsiktiga arbetet. Tidigare har resvaneundersökningar genomförts i 
samarbete med externa aktörer som tex Västtrafik. 
Året har inneburit mer digitalt än fysiskt resande. Kollektivtrafiken i Västra Götaland har tappat 30 % av 
resandet under corona-året 2020. Kommuntotalt ökade webmöten från ca 125 i januari till 7000 i maj. Efter 
sommaren har det varit 7500 teamsmöten per månad (exklusive hur många som deltog per möte). Chat-
möten med konversationer i teams har i kommuntotalen varit ungefär 85 000 per månad. 
Fler samhällsplaneringsprocesser har startat och pågår för miljövinster på lång sikt och bidra till en mer 
gång och cykelvänlig stad, till exempel planering för ett grönt stråk genom staden, tätare 
bebyggelsestruktur i serviceorter och Borås centrum, stråkutbyggnad av bebyggelseutvecklingen i tätort 
Borås, ny järnväg Göteborg-Borås och vidare mot Jönköping, detaljplanering av rening av Viskan, samt 
samverkan med Västtrafik om bättre kollektivtrafik som lett till att 10 elbussar kör på linje 2 (sedan 
sommaren 2019). 

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

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

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

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har kartläggning av kommunens blå 
och gröna infrastruktur gjorts? 

Bedömning ej gjord  Ja  Ja 

Kommentar Miljö och konsumentnämnden: Tidigare genomförda utredningar skall kompletteras, 
utvärderas samt utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Tekniska nämnden: En övergripande MM-plan finns inte framtagen i Borås. Det 
förvaltningsövergripande MM-uppdraget ligger som vi ser det på KS och kommer sannolikt att behandlas i 
kommande Trafikplan som är under utarbetande. 
Tekniska förvaltningen tar fram årsplaner för beteendepåverkan inom cykel inom vårt 
verksamhetsområde. Målet är att få fler att använda cykel som transportmedel. 
 
Miljö- och konsumentnämnden: Vi har inte tagit fram någon sådan på grund av att det kom ett 
budgetuppdrag att KS skulle utreda hållbar mobilitet och tolkningen blev att detta budgetuppdrag gick 
”över” miljömålet. 
 
 

Har en resvaneundersökning, som kan 
användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor, genomförts? 

 Ja  Ja  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen: Inte under 2020. Under coronaepidemin så skulle inte en sådan 
underökning kunna användas i det långsiktiga arbetet. Tidigare har resvaneundersökningar genomförts i 
samarbete med externa aktörer som tex Västtrafik. 
Året har inneburit mer digitalt än fysiskt resande. Kollektivtrafiken i Västra Götaland har tappat 30 % av 
resandet under corona-året 2020. Kommuntotalt ökade webmöten från ca 125 i januari till 7000 i maj. Efter 
sommaren har det varit 7500 teamsmöten per månad (exklusive hur många som deltog per möte). Chat-
möten med konversationer i teams har i kommuntotalen varit ungefär 85 000 per månad. 
Fler samhällsplaneringsprocesser har startat och pågår för miljövinster på lång sikt och bidra till en mer 
gång och cykelvänlig stad, till exempel planering för ett grönt stråk genom staden, tätare 
bebyggelsestruktur i serviceorter och Borås centrum, stråkutbyggnad av bebyggelseutvecklingen i tätort 
Borås, ny järnväg Göteborg-Borås och vidare mot Jönköping, detaljplanering av rening av Viskan, samt 
samverkan med Västtrafik om bättre kollektivtrafik som lett till att 10 elbussar kör på linje 2 (sedan 
sommaren 2019). 

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

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

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

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har kartläggning av kommunens blå 
och gröna infrastruktur gjorts? 

Bedömning ej gjord  Ja  Ja 

Kommentar Miljö och konsumentnämnden: Tidigare genomförda utredningar skall kompletteras, 
utvärderas samt utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. 
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  Lägesbeskrivning 

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

Kommentar Kommunstyrelsen: Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för förvärv och 
försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex naturvård, 
rekreation/friluftsliv. 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Samarbete pågår i projekt med Länsstyrelsen för bättre 
spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större 
vattensalamander har vi tillsammans med privata markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler 
dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka andelen ädellövskog. 

Kommentar Tekniska nämnden: ½ ha har hägnats och planterats med ek på Hofsnäs. 2 ha har gallrats i 
Bredared för att ta fram ekbeståndet. 1½ ha ekhage har röjts i Bosnäs.  

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats 
ut till byalag och hembygdsföreningar. Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där 
deltagare informerades om större vattensalamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. 
Information om arten samt antal noterade större vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare 
som äger dammar där större vattensalamander noterades under vårens inventering. Vandring i på 
kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 22 maj i samarbetet med 
naturskyddsföreningen. På fastigheten finns en stor mångfald av arter och området planeras bli 
naturreservat. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Tekniska nämnden: Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certifierade 
(FSC och PEFC). Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019  och 
de har antagits av Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete 
med Tekniska förvaltningen.  Miljö- och konsumentnämnden: I naturvårdsprojektet om större 
vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya dammar samt restaurera befintliga dammar och 
närmiljöer. 
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Från: Miljöförvaltningen 
Skickat: den 7 juni 2021 15:33 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Ärende 2020-2052 - ny bilaga 1 till §81 från nämndmöte 210420 
Bifogade filer: Huvudhandling - Information.pdf 
 
Hej! 
Här kommer en uppdaterad bilaga 1 till §81 Uppföljning av Borås Stads Miljömål 2020 enligt ök 
mellan Monica L och Mikael Lund 
/Anette 
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Från: Miljöförvaltningen 
Skickat: den 7 juni 2021 15:33 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Ärende 2020-2052 - ny bilaga 1 till §81 från nämndmöte 210420 
Bifogade filer: Huvudhandling - Information.pdf 
 
Hej! 
Här kommer en uppdaterad bilaga 1 till §81 Uppföljning av Borås Stads Miljömål 2020 enligt ök 
mellan Monica L och Mikael Lund 
/Anette 

Miljörapport 

Borås Stad 2020 
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Omslagsfoto: Maria Fallbäck, streetart av Shai Dahan, Pallashuset 
Illustrationer: Ida Brogren 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Inledning s. 3 

1 a. Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem. s. 4 

1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
       exempelvis Grön Flagg. s. 4 

1 c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcertiferingen enligt nivå 2 eller liknande. s. 5 

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade. s. 5 

2 a. Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning. s. 6 

2 b. Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. s. 6 

2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla varor på livsmedelsavtal 
      ska vara palmoljefria. s. 7 

2 d. Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade livsmedel uppgår 
       till minst 50 procent. s. 7 

3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara. s. 8 

3 b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, 
       detaljplaner och vägplaner. s. 9 

3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen. s. 9 

4 a. Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen ska minska 
      med 60 procent från 2015. s. 10 

4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara minst 
      15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än kravet i 
       Boverkets byggregler, BBR. s. 10 

4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och ofentlig utomhusbelysning ska 
       minska med 15 procent från 2016. s. 11 

4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografska område som sker till fots, med 
cykel eller kollektivtrafk ska öka. s. 11 

Hållbar Landsbygd Sjuhärad 
- ett samarbetsprojekt som fört landsbygd och stad närmare varndra s. 12 

Om klimatanpassning och energi- och klimatstrategin s. 13 

5 a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och 
       värna viktiga korridorer. s. 14 

5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. s. 15 

Rapporten är sammanfattad av 
Miljöförvaltningen, mars 2021 

2 

Inledning 
Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, och arbetar dagligen 
för att boråsarna ska leva i en grön och hållbar stad. Detta ställer krav på lyhördhet 
för omvärldsförändringar och att omsätta kunskap till praktisk handling. Ett 
viktigt hjälpmedel till det praktiska miljöarbetet är Borås Stads miljömål. Borås Stads 
miljömål är till för att bistå förvaltningar och bolag i deras miljöarbete. Genom att 
årligen följa upp miljömålen kan vi överblicka vad som sker, och inte sker, inom 
miljöområdet - och fokusera våra resurser på rätt sätt. 

Borås Stads miljöarbete har, likt mycket 
annat arbete, påverkats av den pågående 
covid-19-pandemin. Under våren 2020 inne-
bar de förändrande samhällsläget bland annat 
att arbetet fyttades, från kontorsbaserat och 
fysiska möten, till hemarbete med webbupp-
koppling och distansmöten. Pandemin har 
tagit tid och resurser från miljöarbetet, trots 
detta har Borås Stad gjort framsteg inom fera 
miljöområden under 2020. 

Under året har det bland annat tagits fram en Klimat- och energistrategi, en 
strategi som nu håller på att implementeras i organisationen. Arbetet med att införa 
en Grönytefaktor i staden har fortlöpt genom en förvaltningsövergripande process 
och klimatkompensationssystemet har utvärderats och uppdaterats under 2020. 
Borås Stad har standardiserat vissa inköp av varor för att förbättra miljöprestandan, 
till exempel har fergångsartiklar ersatt tidigare engångsartiklar inom hygien och 
städartiklar, och i livsmedelsavtal har metallförpackningar valts bort. Ett kemikalie-
hanteringssystem, som ska vara ett hjälpmedel till att fasa ut farliga kemikalier, har 
införskafats och håller på att implementeras i förvaltningar och bolag. 

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många miljö-
områden. Det sker ett aktivt miljöarbete i Borås Stad, även om inte alla miljömål 
ser ut att nås, så kan fer mål med rätt insatser komma att klaras av till 2021. Med 
nuvarande insatser bedöms nio mål uppnås till 2021. 

Miljörapport 2020 är en sammanställning av hur 
arbetet med Borås Stads miljömål utvecklats under 
det gångna året inom kommunkoncernen. 
Gällande miljömål beslutades av Kommun-
fullmäktige 2018 och dessa gäller till och med år
2021. Det är Miljö- och konsumentnämnden 
som ansvarar för uppföljningen av Borås Stads 
miljömål.

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade etappmål i rapporten 

= Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser 

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021 

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021 

3 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Inledning s. 3 

1 a. Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem. s. 4 

1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
       exempelvis Grön Flagg. s. 4 

1 c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcertiferingen enligt nivå 2 eller liknande. s. 5 

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade. s. 5 

2 a. Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning. s. 6 

2 b. Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. s. 6 

2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla varor på livsmedelsavtal 
      ska vara palmoljefria. s. 7 

2 d. Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade livsmedel uppgår 
       till minst 50 procent. s. 7 

3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara. s. 8 

3 b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, 
       detaljplaner och vägplaner. s. 9 

3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen. s. 9 

4 a. Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen ska minska 
      med 60 procent från 2015. s. 10 

4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara minst 
      15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än kravet i 
       Boverkets byggregler, BBR. s. 10 

4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och ofentlig utomhusbelysning ska 
       minska med 15 procent från 2016. s. 11 

4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografska område som sker till fots, med 
cykel eller kollektivtrafk ska öka. s. 11 

Hållbar Landsbygd Sjuhärad 
- ett samarbetsprojekt som fört landsbygd och stad närmare varndra s. 12 

Om klimatanpassning och energi- och klimatstrategin s. 13 

5 a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och 
       värna viktiga korridorer. s. 14 

5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. s. 15 

Rapporten är sammanfattad av 
Miljöförvaltningen, mars 2021 

2 

Inledning 
Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, och arbetar dagligen 
för att boråsarna ska leva i en grön och hållbar stad. Detta ställer krav på lyhördhet 
för omvärldsförändringar och att omsätta kunskap till praktisk handling. Ett 
viktigt hjälpmedel till det praktiska miljöarbetet är Borås Stads miljömål. Borås Stads 
miljömål är till för att bistå förvaltningar och bolag i deras miljöarbete. Genom att 
årligen följa upp miljömålen kan vi överblicka vad som sker, och inte sker, inom 
miljöområdet - och fokusera våra resurser på rätt sätt. 

Borås Stads miljöarbete har, likt mycket 
annat arbete, påverkats av den pågående 
covid-19-pandemin. Under våren 2020 inne-
bar de förändrande samhällsläget bland annat 
att arbetet fyttades, från kontorsbaserat och 
fysiska möten, till hemarbete med webbupp-
koppling och distansmöten. Pandemin har 
tagit tid och resurser från miljöarbetet, trots 
detta har Borås Stad gjort framsteg inom fera 
miljöområden under 2020. 

Under året har det bland annat tagits fram en Klimat- och energistrategi, en 
strategi som nu håller på att implementeras i organisationen. Arbetet med att införa 
en Grönytefaktor i staden har fortlöpt genom en förvaltningsövergripande process 
och klimatkompensationssystemet har utvärderats och uppdaterats under 2020. 
Borås Stad har standardiserat vissa inköp av varor för att förbättra miljöprestandan, 
till exempel har fergångsartiklar ersatt tidigare engångsartiklar inom hygien och 
städartiklar, och i livsmedelsavtal har metallförpackningar valts bort. Ett kemikalie-
hanteringssystem, som ska vara ett hjälpmedel till att fasa ut farliga kemikalier, har 
införskafats och håller på att implementeras i förvaltningar och bolag. 

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många miljö-
områden. Det sker ett aktivt miljöarbete i Borås Stad, även om inte alla miljömål 
ser ut att nås, så kan fer mål med rätt insatser komma att klaras av till 2021. Med 
nuvarande insatser bedöms nio mål uppnås till 2021. 

Miljörapport 2020 är en sammanställning av hur 
arbetet med Borås Stads miljömål utvecklats under 
det gångna året inom kommunkoncernen. 
Gällande miljömål beslutades av Kommun-
fullmäktige 2018 och dessa gäller till och med år
2021. Det är Miljö- och konsumentnämnden 
som ansvarar för uppföljningen av Borås Stads 
miljömål.

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade etappmål i rapporten 

= Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser 

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021 

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021 

3 
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Hållbara perspektiv 
I Borås Stad fnns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och 
delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett 
strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

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

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

Aktivitet: Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Bolag med färre än tio anställda ska ha en miljökoordinator. 

Kommentar: Följande förvaltningar har certifering genom Svensk miljöbas: Revisorskollegiet, 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- 
och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 
Vård- och äldrenämnden. Lokalförsörjningsnämnden samt Servicenämnden är certiferade enligt ISO 14001 
och ISO 9001. 

Bolag som har certifering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås kommuns parkering AB och Borås 
Borås AB (TME). 

Bolag som har certifering genom ISO 14001: Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö samt 
Viskaforshem/Stubo/Fribo. 

Förvaltningar som har ett eget miljöledningssystem: Individ och familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden 
och Sociala omsorgsnämnden.  

Bolag som har ett eget miljöledningssystem: IBAB 

Bolag som saknar ett miljöledningssystem: AB Bostäder 

Bolag som har färre än 10 anställda och saknar ett miljöledningssystem: Toarpshus/Sandhultsbostäder, 
Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB. 

Bedömning av miljömål 1 a: De festa av Borås Stads förvaltningar och kommunala bolag har ett miljö-
ledningssystem, varav de festa är certiferade. Det är endast AB Bostäder, med fer än 10 anställda, som saknar 
miljöledningssystem. 

1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
        system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg 

Aktivitet: Införa eller upprätthålla system för hållbarhetsarbete i samtliga skolor, exempelvis Grön Flagg 

Ansvar: Förskolenämnden, grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Kommentar. Merparten, eller 86 procent, av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ett miljölednings-
system. 

Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från 2019 att redovisas i 
kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med Grön fagg. Förskolorna ska 
arbeta med miljöfrågor enligt statliga styrdokument. I läroplanen fnns uppdraget att arbeta med hållbar ut-
veckling, och det ekologiska perspektivet fnns representerat i förskolornas undervisning. Trots att färre 
förskolor har Grön Flagg än tidigare år så är miljöfrågorna ett centralt tema i undervisningen. 

Grundskolenämnden: 25 av 42 skolor arbetar med Grön Flagg. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor och Vuxenutbildningen är Miljö-
diplomerade enligt Svensk miljöbas. 

Bedömning av miljömål 1 b: Alla utbildningsnämnder har ett certiferat miljöledningssystem, men bedöms 
gul på grund av att inte alla skolor har ett system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis grön fagg. 

1 c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcertiferingen enligt 
       nivå 2 eller liknande 

Aktivitet: Införa kravcertifering enligt nivå 2 (minst 50 procent av maten som serveras ska vara ekologisk), 
eller motsvarande i kommunens restauranger. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Grundskolenämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden, Vård- och äldreomsorgsnämnden samt Servicenämnden. 

Kommentar: Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifering enligt nivå 2. 

Bedömning av miljömål 1 c: Inga kök inom Borås Stad har kravcertifering enligt nivå 2, det beror sannolikt 
på fortsatt på osäkerhet kring införandet av en distributionscentral på central nivå. 

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning 
för mat och dryck uppbyggd på ekologisk 
grund, med särskilt höga krav på djuromsorg, 
hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. En 
restaurang kan vara certiferad enligt nivå 1, 2 
eller 3 vilket innebär att 25, 50 respektive 90 
procent ekologiska livsmedel används. 

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad 
       ska vara miljöutbildade 

Aktivitet: Alla anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Miljö- och konsumentnämnden ska tillhandahålla en miljöutbildning till alla 
anställda som motsvarar kravet. 

Kommentar: Sammanlagt 60 procent av alla anställda och förtroendevalda inom bolag, förvaltningar och 
nämnder har genomgått en miljöutbildning, detta kan jämföras med 55 procent för år 2019. Under hösten 
2020 bedrevs miljöutbildningen huvudsakligen av Navet Science Center, detta kunde fnansieras med hjälp av 
klimatkompensationspengar. Pandemin som fck fart våren och hösten 2020 gjorde att många miljö-
utbildningar ställdes in, vilket gjorde att utbildningstakten saktade ner ordentligt sett över året. 

Bedömning av miljömål 1 d: Trots pandemi och medföljande omorganisering har vi sett en ökning från 55 
procent till 60 procent miljöutbildade i Borås Stad. Dock långt kvar till angivet mål. 
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Hållbara perspektiv 
I Borås Stad fnns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och 
delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett 
strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

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

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

Aktivitet: Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Bolag med färre än tio anställda ska ha en miljökoordinator. 

Kommentar: Följande förvaltningar har certifering genom Svensk miljöbas: Revisorskollegiet, 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- 
och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 
Vård- och äldrenämnden. Lokalförsörjningsnämnden samt Servicenämnden är certiferade enligt ISO 14001 
och ISO 9001. 

Bolag som har certifering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås kommuns parkering AB och Borås 
Borås AB (TME). 

Bolag som har certifering genom ISO 14001: Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö samt 
Viskaforshem/Stubo/Fribo. 

Förvaltningar som har ett eget miljöledningssystem: Individ och familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden 
och Sociala omsorgsnämnden.  

Bolag som har ett eget miljöledningssystem: IBAB 

Bolag som saknar ett miljöledningssystem: AB Bostäder 

Bolag som har färre än 10 anställda och saknar ett miljöledningssystem: Toarpshus/Sandhultsbostäder, 
Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB. 

Bedömning av miljömål 1 a: De festa av Borås Stads förvaltningar och kommunala bolag har ett miljö-
ledningssystem, varav de festa är certiferade. Det är endast AB Bostäder, med fer än 10 anställda, som saknar 
miljöledningssystem. 

1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
        system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg 

Aktivitet: Införa eller upprätthålla system för hållbarhetsarbete i samtliga skolor, exempelvis Grön Flagg 

Ansvar: Förskolenämnden, grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Kommentar. Merparten, eller 86 procent, av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ett miljölednings-
system. 

Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från 2019 att redovisas i 
kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med Grön fagg. Förskolorna ska 
arbeta med miljöfrågor enligt statliga styrdokument. I läroplanen fnns uppdraget att arbeta med hållbar ut-
veckling, och det ekologiska perspektivet fnns representerat i förskolornas undervisning. Trots att färre 
förskolor har Grön Flagg än tidigare år så är miljöfrågorna ett centralt tema i undervisningen. 

Grundskolenämnden: 25 av 42 skolor arbetar med Grön Flagg. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor och Vuxenutbildningen är Miljö-
diplomerade enligt Svensk miljöbas. 

Bedömning av miljömål 1 b: Alla utbildningsnämnder har ett certiferat miljöledningssystem, men bedöms 
gul på grund av att inte alla skolor har ett system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis grön fagg. 

1 c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcertiferingen enligt 
       nivå 2 eller liknande 

Aktivitet: Införa kravcertifering enligt nivå 2 (minst 50 procent av maten som serveras ska vara ekologisk), 
eller motsvarande i kommunens restauranger. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Grundskolenämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden, Vård- och äldreomsorgsnämnden samt Servicenämnden. 

Kommentar: Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifering enligt nivå 2. 

Bedömning av miljömål 1 c: Inga kök inom Borås Stad har kravcertifering enligt nivå 2, det beror sannolikt 
på fortsatt på osäkerhet kring införandet av en distributionscentral på central nivå. 

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning 
för mat och dryck uppbyggd på ekologisk 
grund, med särskilt höga krav på djuromsorg, 
hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. En 
restaurang kan vara certiferad enligt nivå 1, 2 
eller 3 vilket innebär att 25, 50 respektive 90 
procent ekologiska livsmedel används. 

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad 
       ska vara miljöutbildade 

Aktivitet: Alla anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Miljö- och konsumentnämnden ska tillhandahålla en miljöutbildning till alla 
anställda som motsvarar kravet. 

Kommentar: Sammanlagt 60 procent av alla anställda och förtroendevalda inom bolag, förvaltningar och 
nämnder har genomgått en miljöutbildning, detta kan jämföras med 55 procent för år 2019. Under hösten 
2020 bedrevs miljöutbildningen huvudsakligen av Navet Science Center, detta kunde fnansieras med hjälp av 
klimatkompensationspengar. Pandemin som fck fart våren och hösten 2020 gjorde att många miljö-
utbildningar ställdes in, vilket gjorde att utbildningstakten saktade ner ordentligt sett över året. 

Bedömning av miljömål 1 d: Trots pandemi och medföljande omorganisering har vi sett en ökning från 55 
procent till 60 procent miljöutbildade i Borås Stad. Dock långt kvar till angivet mål. 
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2 a. Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning 

Aktivitet: Standardisera inköpen för att förbättra miljöprestanda på varor. Exempelvis arbetskläder, möbler och 
engångsartiklar. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder. 

Kommentar Kommunstyrelsen: I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till fergångs-
artiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i metallburkar 
valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har prioriterats. 

Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi som kan erbjudas 
förvaltningar och kommunala bolag. 

Ansvar: Borås Energi och Miljö AB i samarbete med Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden. 

Kommentar Av kommentarerna att döma så har inte alla bolag vetskap om att det tagits fram ett centralt 
system för avfall. 

Borås djurpark: Ja. Merparten av de fraktioner av avfall vi genererar hämtas av Borås Energi & Miljö och 
Lövdalens åkeri. Sandhults bostäder och Toarpshus: Nej, våra entreprenörer har det. Borås parkerings AB: 
Ja, vi har en sorteringsanläggning i anslutning till kontoret. 

Inkubator: Nej, vi jobbar löpande med återbruk på olika sätt. Exempel: Återanvända köksstommar vid köks-
renovering. Återmontera hela och fungerande WC-stolar och handfat i samband med badrumsrenovering. 
Använda tapeter som möjliggör att byta enstaka tapetvåder istället för omtapetsering av hela rummet. Byte 
av bara spishäll istället för hela spisen. Tvättmaskiner av hög kvalité som har utbytbara delar som möjliggör 
hållbara reparationer. Parkett som går att slipa många gånger.  Fristadbostäder: Nej. Borås elnät: Nej. 
Borås Borås AB TME: Ja. Borås TME har kärl för återvinning i bolagets lokaler, dessa töms av Borås Energi- 
& Miljö. Akademiplatsen: Nej. Bolaget generar inget avfall mer än kontorsavfall. Detta sorteras enligt Borås 
Stads anvisningar. 

Aktivitet: Arbeta med funktionsupphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas. 

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder. 

Kommentar Detta sker, exempel på produkter som hyrs in är datorer, mobiltelefoner, maskiner, liftar och 
ställningar samt bilar. 

Aktivitet: Upprätta ett system för återbrukande av kommunens inventarier. 

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med Arbetslivsnämnden 

Kommentar: Arbete pågår. 

Bedömning av miljömålet 2 a: Ett centralt system för avfall har tagits fram och det har skett en funktions-
upphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas. Arbete pågår för att upprätta ett system för 
återbrukande av kommunens inventarier. I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till 
fergångsartiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i 
metallburkar valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har prioriterats. 

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

Aktivitet: Köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnen som är upptagna på 
ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda systemet. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. Alla nämnder och bolag har 
ansvar för att använda systemet. 

Kommentar: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. Servicekontoret förvaltar 
kemikaliehanteringssystemet. 
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Aktivitet: Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor. 

Ansvar: Förskolenämnden i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: Förskolorna i Borås Stad har kontinuerligt bytt befntligt material för att minska exponering 
av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. 
Förskoleförvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då många företag redovisar att produkterna är 
giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och verksamheten ser inte att fer åtgärder behövs 
i dagsläget I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befntligt material ut kontinuerligt för att minska 
exponering av farliga kemikalier. Vid inköp väljs produkter som är giftfria. Under 2018 har de madrasser som 
inte varit bra bytts ut. Nu är alla madrasser bytta. Några förskolor kommer under 2019 att boka giftinvente-
ring, men verksamheten ser inte att fer åtgärder behövs i dagsläget. 

Aktivitet: Fasa ut livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A och ersättas med andra 
förpackningsalternativ. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden. 

Kommentar Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i vissa 
fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

Bedömning av miljömålet 2 b: Ett övergripande kemikaliehanteringssystem, som innehåller listor över ämnen 
som är upptagna på ChemSec:s Sin-lista, har köpts in. I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befnt-
ligt material ut kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna 
valt produkter som är giftfria. Livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A har fasats 
ut eller minskats till i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
       varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria 

Aktivitet: Fasa ut varor på livsmedelsavtal som innehåller palmolja. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

Bedömning av miljömål 2 c: Arbete pågår och utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

2 d. Borås Stads inköp av ekologiska och eller närproducerade 
        livsmedel uppgår till minst 50 procent 

Aktivitet: Öka inköpen av ekologiska livsmedel i Borås Stads förvaltningar och bolag. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. 

Kommentar Kommunstyrelsen: Andelen ekologiska livsmedel inköpta på storhushållsavtalen i Borås Stads för-
valtningar och bolag: 43 procent varav 26 procent KRAV-märkt. Skillnaden är stor mellan olika förvaltningar 
och bolag. Exempelvis så har AB boståder i Borås 100 procent ekologiska inköp och Fristadbostäder AB 90 
procent ekologisk inköp. Detta kan jämföras med andelen inköpta i storhusavtalen för hela staden som är 43 
procent ekologiska livsmedel. 

Aktivitet: Öka Borås Stads inköp av närproducerade livsmedel. 

Ansvar: Kommunstyrelsen. 

Kommentar: Antal producenter inom 15 mils radie: 27. På grund av ej satt utgångsvärde blir detta mål röd-
markerat i Stratsys (inrapporteringssystemet). 2019 utgjorde lokalproducerat 24 procent av vikten - och 21 
procent av värdet i kronor av inköpta produkter. 

Bedömning miljömål 2 d: Ekologisk mat minskade något, från 44 procent till 43 procent, mellan 2019 och 
2020. Troligtvis en efekt av andra prioriteringar och kostnader i samband med pandemin. 
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Aktivitet: Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor. 

Ansvar: Förskolenämnden i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: Förskolorna i Borås Stad har kontinuerligt bytt befntligt material för att minska exponering 
av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. 
Förskoleförvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då många företag redovisar att produkterna är 
giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och verksamheten ser inte att fer åtgärder behövs 
i dagsläget I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befntligt material ut kontinuerligt för att minska 
exponering av farliga kemikalier. Vid inköp väljs produkter som är giftfria. Under 2018 har de madrasser som 
inte varit bra bytts ut. Nu är alla madrasser bytta. Några förskolor kommer under 2019 att boka giftinvente-
ring, men verksamheten ser inte att fer åtgärder behövs i dagsläget. 

Aktivitet: Fasa ut livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A och ersättas med andra 
förpackningsalternativ. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden. 

Kommentar Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i vissa 
fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

Bedömning av miljömålet 2 b: Ett övergripande kemikaliehanteringssystem, som innehåller listor över ämnen 
som är upptagna på ChemSec:s Sin-lista, har köpts in. I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befnt-
ligt material ut kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna 
valt produkter som är giftfria. Livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A har fasats 
ut eller minskats till i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
       varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria 

Aktivitet: Fasa ut varor på livsmedelsavtal som innehåller palmolja. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

Bedömning av miljömål 2 c: Arbete pågår och utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

2 d. Borås Stads inköp av ekologiska och eller närproducerade 
        livsmedel uppgår till minst 50 procent 

Aktivitet: Öka inköpen av ekologiska livsmedel i Borås Stads förvaltningar och bolag. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. 

Kommentar Kommunstyrelsen: Andelen ekologiska livsmedel inköpta på storhushållsavtalen i Borås Stads för-
valtningar och bolag: 43 procent varav 26 procent KRAV-märkt. Skillnaden är stor mellan olika förvaltningar 
och bolag. Exempelvis så har AB boståder i Borås 100 procent ekologiska inköp och Fristadbostäder AB 90 
procent ekologisk inköp. Detta kan jämföras med andelen inköpta i storhusavtalen för hela staden som är 43 
procent ekologiska livsmedel. 

Aktivitet: Öka Borås Stads inköp av närproducerade livsmedel. 

Ansvar: Kommunstyrelsen. 

Kommentar: Antal producenter inom 15 mils radie: 27. På grund av ej satt utgångsvärde blir detta mål röd-
markerat i Stratsys (inrapporteringssystemet). 2019 utgjorde lokalproducerat 24 procent av vikten - och 21 
procent av värdet i kronor av inköpta produkter. 

Bedömning miljömål 2 d: Ekologisk mat minskade något, från 44 procent till 43 procent, mellan 2019 och 
2020. Troligtvis en efekt av andra prioriteringar och kostnader i samband med pandemin. 
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B 3506

Hållbar samhällsplanering 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska 
ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektivtrafk. En hållbar stad är en 
tät och blandat stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. 

Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett hållbart 
sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta för 
invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar 
   förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara 
miljö- och hälsomässigt hållbara 

Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska använda material vara inom kategori A eller B, endast i 
undantagsfall C, inom Sunda Hus databasen eller motsvarande. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden, Servicenämnden, Fritid- och folkhälsonämnden och de kommunala 
bolagen. 

Kommentar: Lokalförsörjningförvaltningen har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om 
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar LFF detta, antingen 
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. De festa byggmaterial kan idag fås enligt krav 
men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittas lösningar tillsammans med byggentreprenörerna 
och på så sätt är LFF med och driver på en utveckling inom branschen. 
Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, ansvarig byggledare/ 
miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. 
Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering AB: All upphandling 
av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad. Fristads bostäder: Vi har 
en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte av krav enligt Sunda hus i våra 
transformatorstationer. Vår markentreprenör är certiferad enligt ISO 14001. 

Aktivitet: Kvalitetssäkra nya byggnader med särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. Exempelvis med 
P-märkning eller Miljöbyggnad nivå silver/guld.

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden.

Kommentar: Under 2020 har nybyggnation av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvalitetssäkrat arbetet 
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet. 

Bedömning av miljömål 3 a: Har varit klar sedan 2018. Borås Stad kvalitetssäkrar nya byggnader med 
särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. 
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SUNDA HUS är en databas som klassar bygg-
material utifrån miljöprestanda. Databasen 
används för att hitta material med liten miljö-
påverkan. 

3 b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
       översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner 

Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner. 

Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Kommentar: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner men det fnns inga specifka verktyg 
framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget 
för parkstråket, ”Staden vid parken”. Detta är dock inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagan-
de av framtida detaljplaner längs med stråket. 

Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering. 

Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommentar: Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av fera 
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare fnns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk 
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas. 
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och 
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan. 

Bedömning av miljömål 3 b: Arbetet med hur grön och blå infrastruktur ska beaktas i detaljplaner fortgår 
löpande. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att komma fram till en praktisk handledning 
i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av fera verktyg inom fysisk planering. 

3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till 
       framtidens klimat- och väderfenomen 

Aktivitet: Kartlägga framtida klimatefekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, hälsorisker, ras, 
skred och översvämningar. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Kommentar: Sedan tidigare fnns karteringar av exempelvis, buller, skyddsavstånd till farligt gods, översväm-
ningar med mera. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för ras fnns tillgängligt från till exempel 
SGU och Trafkverket. 

Aktivitet: Etablera klimatanpassningsarbetet i befntliga strukturer som exempelvis planarbete, miljötillsyn, 
bygglov och skötselplaner. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Kommentar:  Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk 
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss i 
dagarna. 

Bedömning miljömål 3 c: Det saknas för närvarande detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa frågor. 
Men dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk planering genom förvaltningsövergripande arbete. Stadens 
Energi och Klimatstrategi antogs december 2020. 
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Hållbar samhällsplanering 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska 
ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektivtrafk. En hållbar stad är en 
tät och blandat stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. 

Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett hållbart 
sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta för 
invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar 
   förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara 
miljö- och hälsomässigt hållbara 

Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska använda material vara inom kategori A eller B, endast i 
undantagsfall C, inom Sunda Hus databasen eller motsvarande. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden, Servicenämnden, Fritid- och folkhälsonämnden och de kommunala 
bolagen. 

Kommentar: Lokalförsörjningförvaltningen har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om 
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar LFF detta, antingen 
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. De festa byggmaterial kan idag fås enligt krav 
men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittas lösningar tillsammans med byggentreprenörerna 
och på så sätt är LFF med och driver på en utveckling inom branschen. 
Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, ansvarig byggledare/ 
miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. 
Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering AB: All upphandling 
av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad. Fristads bostäder: Vi har 
en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte av krav enligt Sunda hus i våra 
transformatorstationer. Vår markentreprenör är certiferad enligt ISO 14001. 

Aktivitet: Kvalitetssäkra nya byggnader med särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. Exempelvis med 
P-märkning eller Miljöbyggnad nivå silver/guld.

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden.

Kommentar: Under 2020 har nybyggnation av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvalitetssäkrat arbetet 
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet. 

Bedömning av miljömål 3 a: Har varit klar sedan 2018. Borås Stad kvalitetssäkrar nya byggnader med 
särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. 
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SUNDA HUS är en databas som klassar bygg-
material utifrån miljöprestanda. Databasen 
används för att hitta material med liten miljö-
påverkan. 

3 b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
       översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner 

Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner. 

Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Kommentar: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner men det fnns inga specifka verktyg 
framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget 
för parkstråket, ”Staden vid parken”. Detta är dock inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagan-
de av framtida detaljplaner längs med stråket. 

Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering. 

Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommentar: Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av fera 
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare fnns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk 
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas. 
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och 
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan. 

Bedömning av miljömål 3 b: Arbetet med hur grön och blå infrastruktur ska beaktas i detaljplaner fortgår 
löpande. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att komma fram till en praktisk handledning 
i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av fera verktyg inom fysisk planering. 

3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till 
       framtidens klimat- och väderfenomen 

Aktivitet: Kartlägga framtida klimatefekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, hälsorisker, ras, 
skred och översvämningar. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Kommentar: Sedan tidigare fnns karteringar av exempelvis, buller, skyddsavstånd till farligt gods, översväm-
ningar med mera. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för ras fnns tillgängligt från till exempel 
SGU och Trafkverket. 

Aktivitet: Etablera klimatanpassningsarbetet i befntliga strukturer som exempelvis planarbete, miljötillsyn, 
bygglov och skötselplaner. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Kommentar:  Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk 
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss i 
dagarna. 

Bedömning miljömål 3 c: Det saknas för närvarande detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa frågor. 
Men dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk planering genom förvaltningsövergripande arbete. Stadens 
Energi och Klimatstrategi antogs december 2020. 
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B 3508

Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till 
transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlös-
ningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4 a. Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen 
       ska minska med 60 procent från 2015 

Aktivitet: Efektivisera transporterna genom ruttplanering, exempelvis ruttplanering som också tar hänsyn till 
bra cykelrundor. 

Ansvar: Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Service-
nämnden, Borås elnät AB och Borås energi och Miljö AB. 

Kommentar: Berörda förvaltningar som svarat använder sig av ruttplanering, samåkning och vid upphandling 
ställs krav på efektiv planering. Även el-cykel används exempelvis av hemtjänsten. Flera olika planeringsverk-
tyg används inom de olika förvaltningarna som hjälpmedel. Borås stads styrdokument Riktlinjer för resor 
används i förvaltningarnas planering. Det efterfrågas bättre infrastruktur kring fer tank/laddstationer för gas 
och el utefter de mest frekventerade rutterna för att slippa behöva köra omvägar för att nå lämplig station. 
Symptomatiskt för pandemiåret 2020 så har organisationen i större utsträckning använt sig av digitala möten 
vilket minskar resandet. Användningen av fossilbränsle för Borås Stads lätta och tunga fordon har från 2015 
till 2020 minskat med 51 procent. 

Bedömning miljömål 4 a: Pandemin har resulterat i att de festa möten fyttats online. Vidare används 
ruttoptimering och samåkning oftare, men mer behöver göras. 

4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara 
        minst 15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än 
        kravet i Boverkets byggregler, BBR 

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen. 

Kommentar: Lokalförsörjningsnämnden jobbar efter ställda krav i alla produktioner när beslut för etappmålet 
togs 2018. AB Bostäder i Borås ställer krav på 25 procent bättre energiprestanda för bostadshus jämfört med 
nybyggnadskraven i BBR. IBAB beställer uppdrag i enlighet med Borås Stads kvalitets- och miljömål. Fristad-
bostäder AB bygger inte passivhus men tittar på driftkostnader utifrån livscykelanalys i ett 100-års-perspektiv 
vilket innebär att det lönar sig att ställa mycket hårda krav. 

Aktivitet: Utvärdera om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg som kan användas 
av fer. 

Ansvar: Fristadbostäder i samverkan med Kommunstyrelsen. 

Kommentar: De festa bolag och förvaltningar använder sig ej vite kopplat till energianvändning. En del bolag 
anser att det skulle var svårt på grund av ansvarsfrågor, mätmöjligheter med mera. Fristadbostäder AB 
använder sig av Svebys Energiavtal 12 i nybyggnationer med vite om avtalet inte hålls. 

Bedömning miljömål 4 b: De festa förvaltningar och bolag upphandlar via Borås Stads upphandlings-
avdelning eller själva och ställer krav på att miljömålet ska efterlevas. 
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4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och ofentlig 
       utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016 

Aktivitet: Energiefektivisera befntliga byggnader i samband med renoveringar. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder. 

Kommentar: I samband med renoveringar så går Lokalförsörjningsförvaltningen in och tittar djupare på 
energiförbrukning och gör en analys för att ta fram ett förslag på efektivisering. Borås kommuns Parkerings 
AB har under de sista 5 åren bytt all belysning i sina inomhusanläggningar till ledbelysning. I P-huset Vulka-
nus installerades solceller när det byggdes år 2019. AB Bostäder i Borås saknar idag en långsiktig energiplan för 
sina fastigheter men vid varje större ombyggnation ser de över vilka delar som ingår och hur dessa kan bli mer 
energiefektiva. 

Aktivitet: Öka arbetet med energiefektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder. 

Kommentar: Kontroller görs över fastigheters status för att hitta förslag på förbättringar. Exempelvis LED-
belysning, behovsstyrd värme och ventilation, installation av solceller med mera. 

Aktivitet: Öka arbetet med efektivisering av den ofentliga utomhusbelysningen. 

Ansvar: Tekniska nämnden, Fritid- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden. 

Bedömning: Det pågår ständigt arbete med att förbättra statusen på utomhusbelysning och byta till mer 
energiefektiv LED-belysning. 

Bedömning miljömål 4 c: Energianvändningen för lokaler, bostäder och ofentlig utomhusbelysning har, 
jämfört med 2016, minskat med 12 procent. Berörda förvaltningar och bolag arbetar aktivt med energi-
kartläggning och efektivisering av energianvändningen för att minska energianvändningen i kommunens 
byggnader, lokaler, bostäder och utomhusbelysning. 

4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografska område 
som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafk ska öka 

Aktivitet: Ta fram en plan för arbetet med mobility management i Borås Stad. 

Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: En övergripande mobility management-plan fnns inte framtagen i Borås. 

Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med hållbara resor. 

Ansvar: Kommunstyrelsen. 

Kommentar: Flera resvaneundersökningar har genomförts tidigare år, dock inte under 2020. En resvane-
undersökning skulle vara till liten nytta i det långsiktiga arbetet på grund av kraftigt förändrade resvanor som 
är en följd av coronapandemin. Året har inneburit mer digitala möten, och mindre fysiskt resande. Resandet 
med kollektivtrafiken i Västra Götaland har minskat med 30 procent under corona-året 2020. 

Bedömning miljömål 4 d: Målet är bedömt gult då någon övergripande resvaneundersökning ej genomförts, 
vi vet inte ifall det hållbara resandet ökat eller minskat över tid. Vi kan därmed ej bedöma om målet klaras 
eller inte klaras till 2021. 
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 B 3509

Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till 
transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlös-
ningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4 a. Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen 
       ska minska med 60 procent från 2015 

Aktivitet: Efektivisera transporterna genom ruttplanering, exempelvis ruttplanering som också tar hänsyn till 
bra cykelrundor. 

Ansvar: Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Service-
nämnden, Borås elnät AB och Borås energi och Miljö AB. 

Kommentar: Berörda förvaltningar som svarat använder sig av ruttplanering, samåkning och vid upphandling 
ställs krav på efektiv planering. Även el-cykel används exempelvis av hemtjänsten. Flera olika planeringsverk-
tyg används inom de olika förvaltningarna som hjälpmedel. Borås stads styrdokument Riktlinjer för resor 
används i förvaltningarnas planering. Det efterfrågas bättre infrastruktur kring fer tank/laddstationer för gas 
och el utefter de mest frekventerade rutterna för att slippa behöva köra omvägar för att nå lämplig station. 
Symptomatiskt för pandemiåret 2020 så har organisationen i större utsträckning använt sig av digitala möten 
vilket minskar resandet. Användningen av fossilbränsle för Borås Stads lätta och tunga fordon har från 2015 
till 2020 minskat med 51 procent. 

Bedömning miljömål 4 a: Pandemin har resulterat i att de festa möten fyttats online. Vidare används 
ruttoptimering och samåkning oftare, men mer behöver göras. 

4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara 
        minst 15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än 
        kravet i Boverkets byggregler, BBR 

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen. 

Kommentar: Lokalförsörjningsnämnden jobbar efter ställda krav i alla produktioner när beslut för etappmålet 
togs 2018. AB Bostäder i Borås ställer krav på 25 procent bättre energiprestanda för bostadshus jämfört med 
nybyggnadskraven i BBR. IBAB beställer uppdrag i enlighet med Borås Stads kvalitets- och miljömål. Fristad-
bostäder AB bygger inte passivhus men tittar på driftkostnader utifrån livscykelanalys i ett 100-års-perspektiv 
vilket innebär att det lönar sig att ställa mycket hårda krav. 

Aktivitet: Utvärdera om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg som kan användas 
av fer. 

Ansvar: Fristadbostäder i samverkan med Kommunstyrelsen. 

Kommentar: De festa bolag och förvaltningar använder sig ej vite kopplat till energianvändning. En del bolag 
anser att det skulle var svårt på grund av ansvarsfrågor, mätmöjligheter med mera. Fristadbostäder AB 
använder sig av Svebys Energiavtal 12 i nybyggnationer med vite om avtalet inte hålls. 

Bedömning miljömål 4 b: De festa förvaltningar och bolag upphandlar via Borås Stads upphandlings-
avdelning eller själva och ställer krav på att miljömålet ska efterlevas. 
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4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och ofentlig 
       utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016 

Aktivitet: Energiefektivisera befntliga byggnader i samband med renoveringar. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder. 

Kommentar: I samband med renoveringar så går Lokalförsörjningsförvaltningen in och tittar djupare på 
energiförbrukning och gör en analys för att ta fram ett förslag på efektivisering. Borås kommuns Parkerings 
AB har under de sista 5 åren bytt all belysning i sina inomhusanläggningar till ledbelysning. I P-huset Vulka-
nus installerades solceller när det byggdes år 2019. AB Bostäder i Borås saknar idag en långsiktig energiplan för 
sina fastigheter men vid varje större ombyggnation ser de över vilka delar som ingår och hur dessa kan bli mer 
energiefektiva. 

Aktivitet: Öka arbetet med energiefektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder. 

Kommentar: Kontroller görs över fastigheters status för att hitta förslag på förbättringar. Exempelvis LED-
belysning, behovsstyrd värme och ventilation, installation av solceller med mera. 

Aktivitet: Öka arbetet med efektivisering av den ofentliga utomhusbelysningen. 

Ansvar: Tekniska nämnden, Fritid- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden. 

Bedömning: Det pågår ständigt arbete med att förbättra statusen på utomhusbelysning och byta till mer 
energiefektiv LED-belysning. 

Bedömning miljömål 4 c: Energianvändningen för lokaler, bostäder och ofentlig utomhusbelysning har, 
jämfört med 2016, minskat med 12 procent. Berörda förvaltningar och bolag arbetar aktivt med energi-
kartläggning och efektivisering av energianvändningen för att minska energianvändningen i kommunens 
byggnader, lokaler, bostäder och utomhusbelysning. 

4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografska område 
som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafk ska öka 

Aktivitet: Ta fram en plan för arbetet med mobility management i Borås Stad. 

Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: En övergripande mobility management-plan fnns inte framtagen i Borås. 

Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med hållbara resor. 

Ansvar: Kommunstyrelsen. 

Kommentar: Flera resvaneundersökningar har genomförts tidigare år, dock inte under 2020. En resvane-
undersökning skulle vara till liten nytta i det långsiktiga arbetet på grund av kraftigt förändrade resvanor som 
är en följd av coronapandemin. Året har inneburit mer digitala möten, och mindre fysiskt resande. Resandet 
med kollektivtrafiken i Västra Götaland har minskat med 30 procent under corona-året 2020. 

Bedömning miljömål 4 d: Målet är bedömt gult då någon övergripande resvaneundersökning ej genomförts, 
vi vet inte ifall det hållbara resandet ökat eller minskat över tid. Vi kan därmed ej bedöma om målet klaras 
eller inte klaras till 2021. 
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Hållbar Landsbygd Sjuhärad 
- ett samarbetsprojekt som fört landsbygd och stad närmare varandra 

Projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad drevs 2017 till 2020 av Miljöförvaltningen och fnansierades av Borås-
regionens tillväxtmedel miljö. Syftet med projektet var att bredda bilden av hållbara livsstilar även utanför 
staden. Det gjordes genom att kartlägga och synliggöra vad som redan händer inom hållbara livsstilar och 
verksamheter på Sjuhärads landsbygd och få fer saker att hända. 

Under fokusområde delningsekonomi skapades Smarta Kartan Sjuhärad 
tillsammans med ideella krafter över hela Sjuhärad. Den digitala kartan 
samlar initiativ där du kan byta, låna, ge, få och hyra i regionen. 
Spana in smartakartan7H.se på webben eller på plats på Navet 
Science Center. 

Sjuhärads första REKO-ring startade 2017 och är ett koncept för att köpa och sälja lokalproducerade livsmedel 
utan mellanhänder. Ingen äger konceptet REKO-ring som drivs av lokalt förankrade ideella krafter. Projektet 
har utvärderat REKO-ringen för att analysera om det lever upp till begreppet relationsmat och kan vara ett 
positivt exempel på hållbar landsbygdsutveckling. Det är ett genomgående positivt koncept med fördelar ur 
alla hållbarhetsdimensioner. Exempelvis skapar det nya afärsidéer och ökad sysselsättning för lokala 
producenter, maten får ett ansikte vilket gör att kunderna värderar maten högre och det slängs mindre mängd 
mat, och producenterna slänger också mindre mat då allt är förbeställt. REKO-ring konceptet kräver få 
resurser att driva men ger många ringar på vattnet och det fnns många möjligheter för vidareutveckling till fer 
områden och fortsatta analyser. 

I kampanjen #mitt7H lyftes Sjuhäradsbornas favoritplatser. Syftet var att lyfta det lokala, av det lokala och för 
det lokala. Om Sjuhäradsborna får upp ögonen mer för sitt närområde är möjligheten större att fer får det, 
vilket kan ge ringar på vattnet för besöksnäringen. Nu lever hashtaggen #mitt7H sitt eget liv i sociala medier, 
följ/använd den för ta del av och dela härliga bilder på favoritplatser i Sjuhärad. Kampanjen bidrog även till en 
permanent hemester-utställning på Navet Science Center. 

Hållbar Landsbygd Sjuhärad har även genomfört fera analyser på projektet. Intressant är exempelvis att två 
analyser kommit fram till att projektet mest arbetat i den sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet, 
inte den miljömässiga. Även begreppen hållbarhet och landsbygd har analyserats. 

På länken https://tinyurl.com/HLSdelar fnns material samlat från projektet som skulle kunna vara till nytta 
för andra, som exempelvis projektidébank, utvärderingar, projektrapporter och grafsk material. Kanske fnns 
det något att bygga vidare på och dra lärdom av till framtida projekt. Allt är fritt att använda! 
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Om klimatanpassning och energi- och klimatstrategin 
Med David von Sydow, klimatanpassningssamordnare, Miljöförvaltningen. 

David von Sydow, klimatanpassningssamordnare 

Vad innebär klimatanpassning? 
Klimatanpassning defnieras som förändringar i 
ekologiska, sociala eller ekonomiska system till följd 
av verkliga eller förväntade klimatförändringar. 
Klimatanpassning är till exempel förändringar i 
processer, metoder och strukturer, antingen i syfte att 
mildra negativa förväntade efekter eller i syfte 
att utnyttja nya möjligheter som uppstår till följd av 
klimatförändringarna. 

Varför är det nödvändigt med klimatanpassning? 
Det är nödvändigt att anpassa för att minska 
sårbarheten i samhällen och verksamheter för 
förändringar och ökad variabilitet i klimatet. 

Hur arbetar Borås Stad med klimatanpassning? 
Borås Stad har antagit en energi- och klimatstrategi som 
ligger till grund för att hela kommunkoncernen ska 
arbeta med att anpassa sin verksamhet till ett klimat i 
förändring. Hur specifka åtgärder kommer att se ut och 
utformas får framtida utredningar och analyser visa. 

Kan du berätta lite om framtagandet av energi- 
och klimatstrategin? 
Energi- och klimatstrategin togs fram som en revidering av den tidigare energi- och klimatstrategin och vi 
valde att ta med klimatanpassning i den nya revideringen. Arbetet med att ta fram den nya energi- och klimat-
strategin påbörjades under 2019, gick ut på en bred remissomgång både internt i Borås Stad men även externt 
till allmänhet, intresseorganisationer och myndigheter. 

Hur kommer strategin att gynna Borås Stads miljöarbete? 
Det är givetvis svårt att förutsäga resultat innan målgång, men min förhoppning är att den ska knyta an till det 
miljöarbete som Borås Stad redan gör och bidra till att utveckla det arbetet ännu mer. Det fnns ett nödvändigt 
tänk inom klimatanpassning kring tvärtstrukturellt och integrerat arbete som jag hoppas kommer kunna så 
frön i Borås Stads hela organisation. 
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Hållbar Landsbygd Sjuhärad 
- ett samarbetsprojekt som fört landsbygd och stad närmare varandra 

Projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad drevs 2017 till 2020 av Miljöförvaltningen och fnansierades av Borås-
regionens tillväxtmedel miljö. Syftet med projektet var att bredda bilden av hållbara livsstilar även utanför 
staden. Det gjordes genom att kartlägga och synliggöra vad som redan händer inom hållbara livsstilar och 
verksamheter på Sjuhärads landsbygd och få fer saker att hända. 

Under fokusområde delningsekonomi skapades Smarta Kartan Sjuhärad 
tillsammans med ideella krafter över hela Sjuhärad. Den digitala kartan 
samlar initiativ där du kan byta, låna, ge, få och hyra i regionen. 
Spana in smartakartan7H.se på webben eller på plats på Navet 
Science Center. 

Sjuhärads första REKO-ring startade 2017 och är ett koncept för att köpa och sälja lokalproducerade livsmedel 
utan mellanhänder. Ingen äger konceptet REKO-ring som drivs av lokalt förankrade ideella krafter. Projektet 
har utvärderat REKO-ringen för att analysera om det lever upp till begreppet relationsmat och kan vara ett 
positivt exempel på hållbar landsbygdsutveckling. Det är ett genomgående positivt koncept med fördelar ur 
alla hållbarhetsdimensioner. Exempelvis skapar det nya afärsidéer och ökad sysselsättning för lokala 
producenter, maten får ett ansikte vilket gör att kunderna värderar maten högre och det slängs mindre mängd 
mat, och producenterna slänger också mindre mat då allt är förbeställt. REKO-ring konceptet kräver få 
resurser att driva men ger många ringar på vattnet och det fnns många möjligheter för vidareutveckling till fer 
områden och fortsatta analyser. 

I kampanjen #mitt7H lyftes Sjuhäradsbornas favoritplatser. Syftet var att lyfta det lokala, av det lokala och för 
det lokala. Om Sjuhäradsborna får upp ögonen mer för sitt närområde är möjligheten större att fer får det, 
vilket kan ge ringar på vattnet för besöksnäringen. Nu lever hashtaggen #mitt7H sitt eget liv i sociala medier, 
följ/använd den för ta del av och dela härliga bilder på favoritplatser i Sjuhärad. Kampanjen bidrog även till en 
permanent hemester-utställning på Navet Science Center. 

Hållbar Landsbygd Sjuhärad har även genomfört fera analyser på projektet. Intressant är exempelvis att två 
analyser kommit fram till att projektet mest arbetat i den sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet, 
inte den miljömässiga. Även begreppen hållbarhet och landsbygd har analyserats. 

På länken https://tinyurl.com/HLSdelar fnns material samlat från projektet som skulle kunna vara till nytta 
för andra, som exempelvis projektidébank, utvärderingar, projektrapporter och grafsk material. Kanske fnns 
det något att bygga vidare på och dra lärdom av till framtida projekt. Allt är fritt att använda! 
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Om klimatanpassning och energi- och klimatstrategin 
Med David von Sydow, klimatanpassningssamordnare, Miljöförvaltningen. 

David von Sydow, klimatanpassningssamordnare 

Vad innebär klimatanpassning? 
Klimatanpassning defnieras som förändringar i 
ekologiska, sociala eller ekonomiska system till följd 
av verkliga eller förväntade klimatförändringar. 
Klimatanpassning är till exempel förändringar i 
processer, metoder och strukturer, antingen i syfte att 
mildra negativa förväntade efekter eller i syfte 
att utnyttja nya möjligheter som uppstår till följd av 
klimatförändringarna. 

Varför är det nödvändigt med klimatanpassning? 
Det är nödvändigt att anpassa för att minska 
sårbarheten i samhällen och verksamheter för 
förändringar och ökad variabilitet i klimatet. 

Hur arbetar Borås Stad med klimatanpassning? 
Borås Stad har antagit en energi- och klimatstrategi som 
ligger till grund för att hela kommunkoncernen ska 
arbeta med att anpassa sin verksamhet till ett klimat i 
förändring. Hur specifka åtgärder kommer att se ut och 
utformas får framtida utredningar och analyser visa. 

Kan du berätta lite om framtagandet av energi- 
och klimatstrategin? 
Energi- och klimatstrategin togs fram som en revidering av den tidigare energi- och klimatstrategin och vi 
valde att ta med klimatanpassning i den nya revideringen. Arbetet med att ta fram den nya energi- och klimat-
strategin påbörjades under 2019, gick ut på en bred remissomgång både internt i Borås Stad men även externt 
till allmänhet, intresseorganisationer och myndigheter. 

Hur kommer strategin att gynna Borås Stads miljöarbete? 
Det är givetvis svårt att förutsäga resultat innan målgång, men min förhoppning är att den ska knyta an till det 
miljöarbete som Borås Stad redan gör och bidra till att utveckla det arbetet ännu mer. Det fnns ett nödvändigt 
tänk inom klimatanpassning kring tvärtstrukturellt och integrerat arbete som jag hoppas kommer kunna så 
frön i Borås Stads hela organisation. 
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Hållbar natur 
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga 
platser för såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem som bland annat 
renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort värde för vår 
fysiska och psykiskahälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefnnande. 

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

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

Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infrastruktur. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: Tidigare genomförda utredningar ska kompletteras, utvärderas samt utökas med ny kunskap genom 
pågående upphandling av analys av grönstråk. 

Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen. 
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningar samråder kontinuerligt kring förändringar i 
markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. Miljöförvaltningen och naturvårds-
gruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- och konsumentnämnden har initierat skriftliga 
förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som Stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och 
förslag har även initierats tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med tjänstepersoner på natur-
vårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 

Bedömning miljömål 5 a: Kartläggning av kommunens blå och gröna infrastruktur ska kompletteras, utvärderas samt 
utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. Strategiska markköp eller avtal för särskilt 
viktiga områden i den gröna och blå strukturen säkerställs via en naturvårdsgrupp med representanter från olika 
förvaltningskompetenser. Dessa samråder kontinuerligt kring förändringar i markanvändning och bland annat kring 
upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
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5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet 

Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med Tekniska nämnden. 

Kommentar: Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certiferade (FSC och PEFC). 
Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019 och de har antagits av 
Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete med Tekniska 
förvaltningen. I naturvårdsprojektet om större vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya dammar 
samt restaurera befntliga dammar och närmiljöer. 

Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för djur och växter. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med Tekniska nämnden. 

Kommentar: Naturvårdsfonden och LONA-projekt har gett bidrag till dammar som har grävts för att öka 
spridningsmöjligheter och skapa nya livsmiljöer för större vattensalamander och andra grod- och kräldjur. 
Naturvårdsfonden har även bidragit till fera projekt med bete och slåtter där möjligheten för hävdgynnade 
arter att sprida sig till nya lokaler förbättrats. 

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering. 

Ansvar: Tekniska nämnden. 

Kommentar. 0,5 hektar har hägnats och planterats med ek på Hofsnäs. 2 hektar har gallrats i Bredared för att 
ta fram ekbeståndet. 1,5 hektar ekhage har röjts i Bosnäs. 

Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att inspirera 
till ökade naturvårdsåtgärder. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats ut till byalag och hembygdsföreningar. 
Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där deltagare informerades om större vatten-
salamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. Information om arten samt antal noterade större 
vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare som äger dammar där större vattensalamander 
noterades under vårens inventering. Vandring i på kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 
22 maj i samarbetet med naturskyddsföreningen. På fastigheten fnns en stor mångfald av arter och området 
planeras bli naturreservat. 

Bedömning miljömål 5 b: Generella trenden för biologisk mångfald är negativ men det görs olika projekt 
inom staden för att stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. Utöver redan nämnda aktiviteter 
pågår också projekt i samarbete med Länsstyrelsen vid området kring Bråt för att förbättra spridnings-
möjligheter och livsmiljöer för vildbin inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade vildbin. 
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Hållbar natur 
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga 
platser för såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem som bland annat 
renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort värde för vår 
fysiska och psykiskahälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefnnande. 

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

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

Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infrastruktur. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: Tidigare genomförda utredningar ska kompletteras, utvärderas samt utökas med ny kunskap genom 
pågående upphandling av analys av grönstråk. 

Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen. 
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningar samråder kontinuerligt kring förändringar i 
markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. Miljöförvaltningen och naturvårds-
gruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- och konsumentnämnden har initierat skriftliga 
förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som Stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och 
förslag har även initierats tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med tjänstepersoner på natur-
vårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 

Bedömning miljömål 5 a: Kartläggning av kommunens blå och gröna infrastruktur ska kompletteras, utvärderas samt 
utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. Strategiska markköp eller avtal för särskilt 
viktiga områden i den gröna och blå strukturen säkerställs via en naturvårdsgrupp med representanter från olika 
förvaltningskompetenser. Dessa samråder kontinuerligt kring förändringar i markanvändning och bland annat kring 
upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 

14 

5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet 

Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med Tekniska nämnden. 

Kommentar: Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certiferade (FSC och PEFC). 
Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019 och de har antagits av 
Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete med Tekniska 
förvaltningen. I naturvårdsprojektet om större vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya dammar 
samt restaurera befntliga dammar och närmiljöer. 

Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för djur och växter. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med Tekniska nämnden. 

Kommentar: Naturvårdsfonden och LONA-projekt har gett bidrag till dammar som har grävts för att öka 
spridningsmöjligheter och skapa nya livsmiljöer för större vattensalamander och andra grod- och kräldjur. 
Naturvårdsfonden har även bidragit till fera projekt med bete och slåtter där möjligheten för hävdgynnade 
arter att sprida sig till nya lokaler förbättrats. 

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering. 

Ansvar: Tekniska nämnden. 

Kommentar. 0,5 hektar har hägnats och planterats med ek på Hofsnäs. 2 hektar har gallrats i Bredared för att 
ta fram ekbeståndet. 1,5 hektar ekhage har röjts i Bosnäs. 

Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att inspirera 
till ökade naturvårdsåtgärder. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommentar: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats ut till byalag och hembygdsföreningar. 
Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där deltagare informerades om större vatten-
salamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. Information om arten samt antal noterade större 
vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare som äger dammar där större vattensalamander 
noterades under vårens inventering. Vandring i på kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 
22 maj i samarbetet med naturskyddsföreningen. På fastigheten fnns en stor mångfald av arter och området 
planeras bli naturreservat. 

Bedömning miljömål 5 b: Generella trenden för biologisk mångfald är negativ men det görs olika projekt 
inom staden för att stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. Utöver redan nämnda aktiviteter 
pågår också projekt i samarbete med Länsstyrelsen vid området kring Bråt för att förbättra spridnings-
möjligheter och livsmiljöer för vildbin inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade vildbin. 

15 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-05-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00651 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Miljörapport 2020 för Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
 Miljö- och konsumentnämnden har sammanställt Miljörapport 2020 för Borås 
Stad och konstaterar att de gällande miljömålen ser ut att till stor del kunna nås 
under 2021.           

Ärendet i sin helhet 
Miljörapport Borås stad 2020 redovisar sammanställningen av Borås Stads 
förvaltningars, bolags och nämnders rapportering av hur arbetet med stadens 
gemensamma miljömål utvecklas. Förvaltningar rapporterar själva in 
uppföljningen för tertial 2 och tertial 3 i Stratsys. Bolagens uppföljningar 
gällande tertial 2 och tertial 3 rapporteras in i Stratsys av miljöförvaltningen. 
Miljörapport Borås Stad 2020 är tredje uppföljningen av Borås stads miljömål 
2018 till 2021. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av 
rapportering. Gällande miljömål beslutades av Kommunfullmäktige 2018.  

Stadens miljöarbete sker kontinuerligt över åren och 2020 har det gjort 
ytterligare framsteg inom flera områden. Vissa framsteg är mer övergripande 
inom staden.  

Inom etappmålet Hållbar samhällsplanering, där den fysiska planeringen skall 
anpassas till framtida klimat och väderfenomen, ser vi fortsatt positiva trender 
från föregående år. Under året har det arbetats fram en Klimat- och 
energistrategi för stadens gemensamma arbete med de utmaningar som finns 
inom dessa två stora områden. Klimat- och energistrategin antogs i december 
2020. Arbetet med aktiviteten att införa en Grönytefaktor i staden fortlöper 
genom en förvaltningsövergripande process.  

Inom etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås har stadens 
övergripande klimatkompensationssystem utvärderats under 2020 och rutinen 
för arbetet uppdaterats. Arbetet med etappmålet Borås Stad arbetar för att bli 
fossiloberoende löper vidare genom att ruttplanering används i stor 
utsträckning av förvaltningar. Kartläggning av behovet av laddinfrastruktur 
pågår och det planeras för installationer av laddstationer som kan användas i 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-05-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00651 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Miljörapport 2020 för Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
 Miljö- och konsumentnämnden har sammanställt Miljörapport 2020 för Borås 
Stad och konstaterar att de gällande miljömålen ser ut att till stor del kunna nås 
under 2021.           

Ärendet i sin helhet 
Miljörapport Borås stad 2020 redovisar sammanställningen av Borås Stads 
förvaltningars, bolags och nämnders rapportering av hur arbetet med stadens 
gemensamma miljömål utvecklas. Förvaltningar rapporterar själva in 
uppföljningen för tertial 2 och tertial 3 i Stratsys. Bolagens uppföljningar 
gällande tertial 2 och tertial 3 rapporteras in i Stratsys av miljöförvaltningen. 
Miljörapport Borås Stad 2020 är tredje uppföljningen av Borås stads miljömål 
2018 till 2021. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av 
rapportering. Gällande miljömål beslutades av Kommunfullmäktige 2018.  

Stadens miljöarbete sker kontinuerligt över åren och 2020 har det gjort 
ytterligare framsteg inom flera områden. Vissa framsteg är mer övergripande 
inom staden.  

Inom etappmålet Hållbar samhällsplanering, där den fysiska planeringen skall 
anpassas till framtida klimat och väderfenomen, ser vi fortsatt positiva trender 
från föregående år. Under året har det arbetats fram en Klimat- och 
energistrategi för stadens gemensamma arbete med de utmaningar som finns 
inom dessa två stora områden. Klimat- och energistrategin antogs i december 
2020. Arbetet med aktiviteten att införa en Grönytefaktor i staden fortlöper 
genom en förvaltningsövergripande process.  

Inom etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås har stadens 
övergripande klimatkompensationssystem utvärderats under 2020 och rutinen 
för arbetet uppdaterats. Arbetet med etappmålet Borås Stad arbetar för att bli 
fossiloberoende löper vidare genom att ruttplanering används i stor 
utsträckning av förvaltningar. Kartläggning av behovet av laddinfrastruktur 
pågår och det planeras för installationer av laddstationer som kan användas i 
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dagliga driften. Elcyklar testas och utvärderas inom delar av hemtjänsten. 
Indikatorn Andel nybyggnationer och större ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler 
än kravet i Boverkets byggregler, BBR, är för 2020 100 % av byggnationer och 
ombyggnationer mot 90 % för 2019. Kraven ställs oftast vid upphandling och 
kontrolleras löpande. Utsläpp av fossila bränslen och koldioxidutsläpp följs upp 
och presenteras i arbetet med energi- och klimatstrategin samt 
koldioxidbudgeten och redovisas ej vidare här.  

Specifika förbättringar har också gjorts inom delmålet Borås Stad bidrar till 
hållbar konsumtion för här har staden standardiserat vissa inköp för att 
förbättra miljöprestanda på vissa varor. Exempelvis har flergångsartiklar ersatt 
tidigare engångsartiklar inom hygien och städartiklar. I livsmedelsavtal har 
metallförpackningar valts bort och Bag-in-box samt Easy-bag förpackningar har 
prioriterats. Ett stadsövergripande kemikaliehanteringssystem har köpts in och 
håller på att implementeras i förvaltningar och bolag.  

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många 
områden. Det arbetas aktivt med olika miljömål inom staden och vi ser att med 
rätt insatser kan fler mål gå från att nästan nås till att kunna nås till 2021.  

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara 
förebild och agera drivande i miljö- och klimatarbetet, både på lokal nivå och 
också på regional- och nationell nivå. Exempelvis har Borås stad ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv, en exceptionell resurs genom ett stort 
skogsinnehav. Därigenom finns också en fantastisk möjlighet till fortsatt klimat- 
och miljöarbete.   

Kommunfullmäktige noterar att Miljö- och konsumentnämnden inte 
hörsammat tidigare kritik som riktats mot Miljörapporten, bland annat kopplat 
kring mål 1b, där man i Miljörapporten gör nedslag i text för att förskolor inte 
arbetar explicit med Grön Flagg. Arbetet med Grön Flagg är endast ett 
exempel, varvid att detta används som ett argument att göra nedslag blir direkt 
felaktigt och ska förändras inför kommande rapporter. 

 

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport 2020 Borås Stad från Miljö- och konsumentnämnden 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. alla nämnder och bolag 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Instans 
Kommunstyrelsen 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Miljörapport 2020 för Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporten läggs till handlingarna med följande justering: 
 
Mål 1b betraktas som grönmarkerat, uppnått, eftersom samtliga förskolor, 
grundskolor och gymnasieskolor arbetar systematiskt med miljöfrågor i enlighet 
med målsättningens intenterioner.            

Sammanfattning 
 Miljö- och konsumentnämnden har sammanställt Miljörapport 2020 för Borås 
Stad och konstaterar att de gällande miljömålen ser ut att till stor del kunna nås 
under 2021.           

Ärendet i sin helhet 
Miljörapport Borås stad 2020 redovisar sammanställningen av Borås Stads 
förvaltningars, bolags och nämnders rapportering av hur arbetet med stadens 
gemensamma miljömål utvecklas. Förvaltningar rapporterar själva in 
uppföljningen för tertial 2 och tertial 3 i Stratsys. Bolagens uppföljningar 
gällande tertial 2 och tertial 3 rapporteras in i Stratsys av miljöförvaltningen. 
Miljörapport Borås Stad 2020 är tredje uppföljningen av Borås stads miljömål 
2018 till 2021. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av 
rapportering. Gällande miljömål beslutades av Kommunfullmäktige 2018.  

Stadens miljöarbete sker kontinuerligt över åren och 2020 har det gjort 
ytterligare framsteg inom flera områden. Vissa framsteg är mer övergripande 
inom staden.  

Inom etappmålet Hållbar samhällsplanering, där den fysiska planeringen skall 
anpassas till framtida klimat och väderfenomen, ser vi fortsatt positiva trender 
från föregående år. Under året har det arbetats fram en Klimat- och 
energistrategi för stadens gemensamma arbete med de utmaningar som finns 
inom dessa två stora områden. Klimat- och energistrategin antogs i december 
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dagliga driften. Elcyklar testas och utvärderas inom delar av hemtjänsten. 
Indikatorn Andel nybyggnationer och större ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler 
än kravet i Boverkets byggregler, BBR, är för 2020 100 % av byggnationer och 
ombyggnationer mot 90 % för 2019. Kraven ställs oftast vid upphandling och 
kontrolleras löpande. Utsläpp av fossila bränslen och koldioxidutsläpp följs upp 
och presenteras i arbetet med energi- och klimatstrategin samt 
koldioxidbudgeten och redovisas ej vidare här.  

Specifika förbättringar har också gjorts inom delmålet Borås Stad bidrar till 
hållbar konsumtion för här har staden standardiserat vissa inköp för att 
förbättra miljöprestanda på vissa varor. Exempelvis har flergångsartiklar ersatt 
tidigare engångsartiklar inom hygien och städartiklar. I livsmedelsavtal har 
metallförpackningar valts bort och Bag-in-box samt Easy-bag förpackningar har 
prioriterats. Ett stadsövergripande kemikaliehanteringssystem har köpts in och 
håller på att implementeras i förvaltningar och bolag.  

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många 
områden. Det arbetas aktivt med olika miljömål inom staden och vi ser att med 
rätt insatser kan fler mål gå från att nästan nås till att kunna nås till 2021.  

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara 
förebild och agera drivande i miljö- och klimatarbetet, både på lokal nivå och 
också på regional- och nationell nivå. Exempelvis har Borås stad ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv, en exceptionell resurs genom ett stort 
skogsinnehav. Därigenom finns också en fantastisk möjlighet till fortsatt klimat- 
och miljöarbete.   

Kommunfullmäktige noterar att Miljö- och konsumentnämnden inte 
hörsammat tidigare kritik som riktats mot Miljörapporten, bland annat kopplat 
kring mål 1b, där man i Miljörapporten gör nedslag i text för att förskolor inte 
arbetar explicit med Grön Flagg. Arbetet med Grön Flagg är endast ett 
exempel, varvid att detta används som ett argument att göra nedslag blir direkt 
felaktigt och ska förändras inför kommande rapporter. 

 

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport 2020 Borås Stad från Miljö- och konsumentnämnden 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. alla nämnder och bolag 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Miljörapport 2020 för Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporten läggs till handlingarna med följande justering: 
 
Mål 1b betraktas som grönmarkerat, uppnått, eftersom samtliga förskolor, 
grundskolor och gymnasieskolor arbetar systematiskt med miljöfrågor i enlighet 
med målsättningens intenterioner.            

Sammanfattning 
 Miljö- och konsumentnämnden har sammanställt Miljörapport 2020 för Borås 
Stad och konstaterar att de gällande miljömålen ser ut att till stor del kunna nås 
under 2021.           

Ärendet i sin helhet 
Miljörapport Borås stad 2020 redovisar sammanställningen av Borås Stads 
förvaltningars, bolags och nämnders rapportering av hur arbetet med stadens 
gemensamma miljömål utvecklas. Förvaltningar rapporterar själva in 
uppföljningen för tertial 2 och tertial 3 i Stratsys. Bolagens uppföljningar 
gällande tertial 2 och tertial 3 rapporteras in i Stratsys av miljöförvaltningen. 
Miljörapport Borås Stad 2020 är tredje uppföljningen av Borås stads miljömål 
2018 till 2021. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av 
rapportering. Gällande miljömål beslutades av Kommunfullmäktige 2018.  

Stadens miljöarbete sker kontinuerligt över åren och 2020 har det gjort 
ytterligare framsteg inom flera områden. Vissa framsteg är mer övergripande 
inom staden.  

Inom etappmålet Hållbar samhällsplanering, där den fysiska planeringen skall 
anpassas till framtida klimat och väderfenomen, ser vi fortsatt positiva trender 
från föregående år. Under året har det arbetats fram en Klimat- och 
energistrategi för stadens gemensamma arbete med de utmaningar som finns 
inom dessa två stora områden. Klimat- och energistrategin antogs i december 
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2020. Arbetet med aktiviteten att införa en Grönytefaktor i staden fortlöper 
genom en förvaltningsövergripande process.  

Inom etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås har stadens 
övergripande klimatkompensationssystem utvärderats under 2020 och rutinen 
för arbetet uppdaterats. Arbetet med etappmålet Borås Stad arbetar för att bli 
fossiloberoende löper vidare genom att ruttplanering används i stor 
utsträckning av förvaltningar. Kartläggning av behovet av laddinfrastruktur 
pågår och det planeras för installationer av laddstationer som kan användas i 
dagliga driften. Elcyklar testas och utvärderas inom delar av hemtjänsten. 
Indikatorn Andel nybyggnationer och större ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler 
än kravet i Boverkets byggregler, BBR, är för 2020 100 % av byggnationer och 
ombyggnationer mot 90 % för 2019. Kraven ställs oftast vid upphandling och 
kontrolleras löpande. Utsläpp av fossila bränslen och koldioxidutsläpp följs upp 
och presenteras i arbetet med energi- och klimatstrategin samt 
koldioxidbudgeten och redovisas ej vidare här.  

Specifika förbättringar har också gjorts inom delmålet Borås Stad bidrar till 
hållbar konsumtion för här har staden standardiserat vissa inköp för att 
förbättra miljöprestanda på vissa varor. Exempelvis har flergångsartiklar ersatt 
tidigare engångsartiklar inom hygien och städartiklar. I livsmedelsavtal har 
metallförpackningar valts bort och Bag-in-box samt Easy-bag förpackningar har 
prioriterats. Ett stadsövergripande kemikaliehanteringssystem har köpts in och 
håller på att implementeras i förvaltningar och bolag.  

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många 
områden. Det arbetas aktivt med olika miljömål inom staden och vi ser att med 
rätt insatser kan fler mål gå från att nästan nås till att kunna nås till 2021.  

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara 
förebild och agera drivande i miljö- och klimatarbetet, både på lokal nivå och 
också på regional- och nationell nivå. Exempelvis har Borås stad ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv, en exceptionell resurs genom ett stort 
skogsinnehav. Därigenom finns också en fantastisk möjlighet till fortsatt klimat- 
och miljöarbete.   

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport 2020 Borås Stad från Miljö- och konsumentnämnden 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. alla nämnder och bolag 
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2020. Arbetet med aktiviteten att införa en Grönytefaktor i staden fortlöper 
genom en förvaltningsövergripande process.  

Inom etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås har stadens 
övergripande klimatkompensationssystem utvärderats under 2020 och rutinen 
för arbetet uppdaterats. Arbetet med etappmålet Borås Stad arbetar för att bli 
fossiloberoende löper vidare genom att ruttplanering används i stor 
utsträckning av förvaltningar. Kartläggning av behovet av laddinfrastruktur 
pågår och det planeras för installationer av laddstationer som kan användas i 
dagliga driften. Elcyklar testas och utvärderas inom delar av hemtjänsten. 
Indikatorn Andel nybyggnationer och större ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler 
än kravet i Boverkets byggregler, BBR, är för 2020 100 % av byggnationer och 
ombyggnationer mot 90 % för 2019. Kraven ställs oftast vid upphandling och 
kontrolleras löpande. Utsläpp av fossila bränslen och koldioxidutsläpp följs upp 
och presenteras i arbetet med energi- och klimatstrategin samt 
koldioxidbudgeten och redovisas ej vidare här.  

Specifika förbättringar har också gjorts inom delmålet Borås Stad bidrar till 
hållbar konsumtion för här har staden standardiserat vissa inköp för att 
förbättra miljöprestanda på vissa varor. Exempelvis har flergångsartiklar ersatt 
tidigare engångsartiklar inom hygien och städartiklar. I livsmedelsavtal har 
metallförpackningar valts bort och Bag-in-box samt Easy-bag förpackningar har 
prioriterats. Ett stadsövergripande kemikaliehanteringssystem har köpts in och 
håller på att implementeras i förvaltningar och bolag.  

I jämförelse med 2019 års uppföljning så ser trenden positiv ut på många 
områden. Det arbetas aktivt med olika miljömål inom staden och vi ser att med 
rätt insatser kan fler mål gå från att nästan nås till att kunna nås till 2021.  

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara 
förebild och agera drivande i miljö- och klimatarbetet, både på lokal nivå och 
också på regional- och nationell nivå. Exempelvis har Borås stad ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv, en exceptionell resurs genom ett stort 
skogsinnehav. Därigenom finns också en fantastisk möjlighet till fortsatt klimat- 
och miljöarbete.   

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport 2020 Borås Stad från Miljö- och konsumentnämnden 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. alla nämnder och bolag 
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Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna                                  Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson                              Niklas Arvidsson 
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Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00457 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.                       

Sammanfattning  
 Den 1 juli 2018 kompletterades kommunallagen med bestämmelser som gjorde 
det möjligt med en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Genom 
avtalssamverkan kan kommunen därigenom överlåta utförandet av sina 
uppgifter till någon annan kommun eller region. 
 
Den generella avtalssamverkan behöver inte bara handla om 
myndighetsutövning utan kan även beröra andra kommunala uppdrag. Dock 
måste varje kommun pröva om det tilltänkta samverkansavtalet är undantaget 
kravet på upphandling.           

Enligt kommunallagen 9 kap § 37 ska Kommunstyrelsen årligen, rapportera till 
Kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan. Detta för att 
fullmäktige ska kunna fatta strategiska inriktningsbeslut och kunna följa 
kommunens utveckling när det gäller avtalssamverkan.  

I enlighet med kommunallagen 9 kap § 37 rapporteras nedan befintliga avtal 
mellan Borås Stad och annan samverkanspartners jml kommunal 
avtalssamverkan. Redogörelsen upptas nämndvis och beskriver avtalsparter, för 
vilken period avtalet avser samt vilka uppgifter och tjänster som avtalet 
omfattar. I förekommande fall redovisas även om det har fattats beslut om 
delegation av beslutanderätt. 
           

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen ska årligen rapportera till Kommunfullmäktige om 
kommunens avtalssamverkan enligt kommunallagen 9 kap § 37. Detta för att 
fullmäktige ska kunna fatta strategiska inriktningsbeslut och kunna följa 
kommunens utveckling när det gäller avtalssamverkan.  

Den 1 juli 2018 kompletterades kommunallagen med bestämmelser som gjorde 
det möjligt med en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Genom 

Nr 89
Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad
2021-06-07 Dnr KS 2021-00457 1.1.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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avtalssamverkan kan kommunen överlåta utförandet av sina uppgifter till någon 
annan kommun eller region. 
 
Den generella avtalssamverkan behöver inte bara handla om 
myndighetsutövning utan kan även beröra andra kommunala uppdrag. Dock 
måste varje kommun pröva om det tilltänkta samverkansavtalet är undantaget 
kravet på upphandling.           

 

Förändringar i förhållande till förra årets rapport 
Sedan förra året har det slutits nya samverkansavtal angående avseende lokalt 
folkhälsoarbete och folkhälsotjänst med regionen.  
 
Individ-och familjeomsorgsnämnden har slutit avtal med Svenljungas, 
Ulricehamns, Vårgårdas, Tranemos och Bollebygds kommun om 
öppenvårdsmottagningen Mini-Maria som ger stöd till unga som har frågor 
och/eller problematik rörande användande av alkohol, narkotiska preparat eller 
spel om pengar. 
 
Miljö-och konsumentnämnden har ingått ett samverkansavtal med Svenljunga 
kommun avseende alkohol och tobakstillstånd.  
 
Avtalet gällande energi-och klimatrådgivning med Härryda kommun har ingåtts 
för ytterligare ett år.  
 
Ett nytt avtal gällande avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad har slutits och ersatt 
det tidigare avtalet ifrån 2005.  
 
 
I enlighet med kommunallagen 9 kap § 37 rapporteras nedan befintliga avtal 
mellan Borås Stad och annan samverkanspartners jml kommunal 
avtalssamverkan. Redogörelsen upptas nämndvis och beskriver avtalsparter, 
samt vilka uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: 
 

 
Fritid-och folkhälsonämnden 

Avtal: Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås Stad för perioden 2021 
och tills vidare 

Samverkan med: Södra hälso-och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 
landsting 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Tre heltidstjänster ska finnas 
för folkhälsoarbetet och innehas av tre utvecklingsledare med 
folkhälsovetenskaplig, eller likvärdig, akademisk utbildning. Tjänsterna 
samfinansieras av parterna där kommunen står som huvudman och med 
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avtalssamverkan kan kommunen överlåta utförandet av sina uppgifter till någon 
annan kommun eller region. 
 
Den generella avtalssamverkan behöver inte bara handla om 
myndighetsutövning utan kan även beröra andra kommunala uppdrag. Dock 
måste varje kommun pröva om det tilltänkta samverkansavtalet är undantaget 
kravet på upphandling.           

 

Förändringar i förhållande till förra årets rapport 
Sedan förra året har det slutits nya samverkansavtal angående avseende lokalt 
folkhälsoarbete och folkhälsotjänst med regionen.  
 
Individ-och familjeomsorgsnämnden har slutit avtal med Svenljungas, 
Ulricehamns, Vårgårdas, Tranemos och Bollebygds kommun om 
öppenvårdsmottagningen Mini-Maria som ger stöd till unga som har frågor 
och/eller problematik rörande användande av alkohol, narkotiska preparat eller 
spel om pengar. 
 
Miljö-och konsumentnämnden har ingått ett samverkansavtal med Svenljunga 
kommun avseende alkohol och tobakstillstånd.  
 
Avtalet gällande energi-och klimatrådgivning med Härryda kommun har ingåtts 
för ytterligare ett år.  
 
Ett nytt avtal gällande avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad har slutits och ersatt 
det tidigare avtalet ifrån 2005.  
 
 
I enlighet med kommunallagen 9 kap § 37 rapporteras nedan befintliga avtal 
mellan Borås Stad och annan samverkanspartners jml kommunal 
avtalssamverkan. Redogörelsen upptas nämndvis och beskriver avtalsparter, 
samt vilka uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: 
 

 
Fritid-och folkhälsonämnden 

Avtal: Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås Stad för perioden 2021 
och tills vidare 

Samverkan med: Södra hälso-och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 
landsting 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Tre heltidstjänster ska finnas 
för folkhälsoarbetet och innehas av tre utvecklingsledare med 
folkhälsovetenskaplig, eller likvärdig, akademisk utbildning. Tjänsterna 
samfinansieras av parterna där kommunen står som huvudman och med 
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arbetsgivaransvar. Tjänsterna placeras på fritids- och folkhälsoförvaltningen 
med ansvar för folkhälsofrågorna. Utvecklingsledarna arbetar lokalt i de 
områden som enligt resultaten i välfärdsbokslutet behöver särskilda insatser för 
att minska skillnader i hälsa. Utvecklingsledarna arbetar utifrån förvaltningens 
och stadens folkhälsouppdrag.  
I uppdraget ingår att: 

 ansvara för att arbetet bedrivs utifrån regionala och 
kommunala styrande dokument 

 ansvara för att arbetet bedrivs utifrån beslutad inriktning och 
prioritering 

 verka för att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs på en 
strategisk och operativ nivå och i samverkan mellan olika 
nivåer, aktörer och verksamheter 

 ansvara för verksamhetsplan, budget, uppföljning och 
ekonomisk redovisning  

 analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i 
kommunen 

 
Utvecklingsledarna ska ges möjlighet att medverka i relevanta regionala och 
delregionala kraftsamlingar, processer eller nätverk. 
 

Avtal: Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad för 
perioden 2021-2024. 

Samverkan med: Södra hälso-och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 
landsting 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Det lokala folkhälsoarbetet ska 
ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. Folkhälsoarbetet förankras i den 
kommunala förvaltningen genom att verksamhetschef folkhälsa regelbundet för 
dialog med kommunledningen eller en motsvarande strategisk grupp. 
Verksamhetschefen folkhälsa, samt utvecklingsledare folkhälsa, ska ha tillgång 
till, och föra dialog med, relevanta politiska nämnder och forum. 
 
Det är viktigt att fortsätta arbetet med att synkronisera folkhälsoarbetets 
planeringsprocess med den kommunala planerings- och budgetprocessen, att 
integrera folkhälsoperspektivet i de olika aktörernas ordinarie verksamhet och 
att styra mot att de insatser som görs främjar utvecklingen av en mer jämlik 
hälsa. Arbetet med att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och 
delaktighet i de insatser som görs behöver därmed fortsätta.  
 
En verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet tas fram årligen enligt 
överenskommen mall.  
 

Individ-och familjeomsorgsnämnden 

Avtal: Social jour 

Samverkan med: Bollebygd kommun, Tranemo kommun, Marks kommun, 
Svenljunga kommun, Ulricehamn kommun, Herrljunga kommun och Vårgårda 
kommun. Individ-och familjeomsorgsnämnden i Borås Stad åtar sig att 
tillhandhålla socialjourverksamhet för den ingående avtalskommunen.  
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Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Uppdraget omfattar att under 
jourtid enligt schema ansvara för avtalskommunens socialjour enligt 3 kap 6 § 
andra stycket socialtjänstlagen. Uppdraget omfattar myndighetsjour och en så 
kallad allmän jour riktad till samtliga invånare i respektive kommun och de som 
ingår i kommunens vistelsebegrepp.  

Delegering av beslutanderätt: 

- Handläggning av akuta ärenden gällande barn och unga: SoL och LVU 

- Handläggning av akuta ärenden gällande personer med 
missbruksproblematik; LVM. 

- Handläggning av akuta ärenden avseende våld i nära relationer 

- I yttersta undantagsfall bevilja ekonomiskt bistånd för att undvika en 
akut nödsituation 

- Vid behov, göra bedömningar på plats i samtliga kommuner. 

 

Avtal: Avseende försäljning av familjerättstjänster 

Samverkan med: Bollebygd kommun, Herrljunga kommun, Svenljunga 
kommun och Tranemo kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Faderskapsutredningar med 
fastställande av faderskap, rådgivning i familjerättsärenden, samarbetssamtal, 
upprättande av avtal i vårdnads- boende- och umgängesfrågor samt utredningar 
till domstol.  

Delegering av beslutanderätt: Socialnämnden i varje kommun får inte enligt 
lag delegera vissa beslut såsom, att godkänna faderskapsutredningar, 
nedläggning av faderskapsutredningar, godkänna VBU avtal, adoptionsärenden. 
Dessa utredningar sänds därför till rätt nämnd för beslut. Det man kan delegera 
är handläggningen av alla ärenden och förslaget till beslut som man sänder till 
tingsrätten för beslut. 

 

Avtal: Samverkan kring Barnahus i Södra Älvsborg 

Samverkan med: Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Borås, Södra 
Älvsborgs sjukhus, Lerum kommun, Alingsås kommun, Ulricehamn kommun, 
Tranemo kommun, Svenljunga kommun, Marks kommun, Bollebygd kommun, 
Herrljunga kommun, Vårgårda kommun, 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Parterna har ett gemensamt 
ansvar för den övergripande verksamheten vid Barnahus. Var och en av 
parterna åtar sig att tillhandahålla personal till den egna verksamheten vid 
Barnahus och att personal från varje part deltar på samråds-och 
samordningsmöten som kallas till vid aktuellt barnärende. 

Borås stad fullgör arbetsgivaransvaret för samordnarna. 
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Ansvara för samordnarnas erforderliga utbildningsinsatser med anledning av 
Barnahus. 

Rapportera till styrgruppen. 

Delegering av beslutanderätt: Alla övergripande beslut tas av Arbetsgrupp 
och Styrgrupp där representanter finns från varje huvudman. 

 

Avtal: Familjerådgivning 

Samverkan med: Bollebygd kommun och Ulricehamn kommun. 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Borås Stad bedriver 
familjerådgivningsverksamhet  

 

Avtal: Öppenvårdsmottagningen Mini-Maria 

Samverkan med: Svenljunga kommun, Ulricehamn kommun, Vårgårda 
kommun, Tranemo kommun, Bollebygd kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Uppdraget omfattar att erbjuda 
öppenvårdsverksamhet för unga upp till 21 år och deras närstående i form av 
service enligt 3 kap. 1 § och 6a §§ Socialtjänstlagen eller genom biståndsbeslut 
från hemkommunen enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Uppdraget omfattar 
öppenvårdsinsatser gällande riktat stöd för unga folkbokförda i respektive 
avtalskommun som har frågor och/ eller problematik rörande användande av 
alkohol, narkotiska preparat eller spel om pengar. I uppdraget ingår inte 
myndighetsutövning. Uppdraget omfattar även daglig nära samverkan och 
samarbete med Västra Götalandsregionen, Regionhälsan. 

Borås Stad har arbetsgivaransvaret för personal som ingår i den kommunala 
delen av Mini-Maria och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås Stad 
ansvarar för att rätt kompetens och tillräckliga resurser ställs till den 
kommunala delen av mottagningens förfogande. 

 

Miljö-och konsumentnämnden 

Avtal: Handläggning av ärenden avseende serveringstillstånd i enlighet med 
alkohollagen 

Samverkan med: Bollebygd kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Borås Stad handlägger alla 
ärenden avseende serveringstillstånd i enlighet med alkohollagen och den 
ansvariga kommunen fattar alla politiska beslut utifrån denna lag. 

 

Avtal: Samverkansavtal avseende alkohol och tobakstillstånd 

Samverkan med: Svenljunga kommun 
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Ansvara för samordnarnas erforderliga utbildningsinsatser med anledning av 
Barnahus. 

Rapportera till styrgruppen. 

Delegering av beslutanderätt: Alla övergripande beslut tas av Arbetsgrupp 
och Styrgrupp där representanter finns från varje huvudman. 

 

Avtal: Familjerådgivning 

Samverkan med: Bollebygd kommun och Ulricehamn kommun. 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Borås Stad bedriver 
familjerådgivningsverksamhet  

 

Avtal: Öppenvårdsmottagningen Mini-Maria 

Samverkan med: Svenljunga kommun, Ulricehamn kommun, Vårgårda 
kommun, Tranemo kommun, Bollebygd kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Uppdraget omfattar att erbjuda 
öppenvårdsverksamhet för unga upp till 21 år och deras närstående i form av 
service enligt 3 kap. 1 § och 6a §§ Socialtjänstlagen eller genom biståndsbeslut 
från hemkommunen enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Uppdraget omfattar 
öppenvårdsinsatser gällande riktat stöd för unga folkbokförda i respektive 
avtalskommun som har frågor och/ eller problematik rörande användande av 
alkohol, narkotiska preparat eller spel om pengar. I uppdraget ingår inte 
myndighetsutövning. Uppdraget omfattar även daglig nära samverkan och 
samarbete med Västra Götalandsregionen, Regionhälsan. 

Borås Stad har arbetsgivaransvaret för personal som ingår i den kommunala 
delen av Mini-Maria och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås Stad 
ansvarar för att rätt kompetens och tillräckliga resurser ställs till den 
kommunala delen av mottagningens förfogande. 

 

Miljö-och konsumentnämnden 

Avtal: Handläggning av ärenden avseende serveringstillstånd i enlighet med 
alkohollagen 

Samverkan med: Bollebygd kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Borås Stad handlägger alla 
ärenden avseende serveringstillstånd i enlighet med alkohollagen och den 
ansvariga kommunen fattar alla politiska beslut utifrån denna lag. 

 

Avtal: Samverkansavtal avseende alkohol och tobakstillstånd 

Samverkan med: Svenljunga kommun 
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Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Syftet med detta avtal är att det 
ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Samarbetet syftar till att 
kunna nyttja varandras personalresurser och kompetens samt därigenom öka 
parternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad effektivitet inom 
tillståndsprövningen och tillsynen av servering av alkohol och försäljning av 
tobak. 

Samverkan ska avse tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak, folköl och receptfria 
läkemedel för att avtalet ska aktualiseras. 

Delegering av ärenden: Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas 
vid alla uppdrag. Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som 
bestämmer i vilken omfattning delegation ska ske och vad som i övrigt ska gälla 
i fråga om den delegerade beslutanderätten. 

 
Avtal: Uppdragsavtal avseende: Ekonomisk rådgivning (budget – och 
skuldrådgivning) 
Samverkan med: Svenljunga kommun, Bollebygd kommun, Marks kommun, 
Tranemo kommun, Ulricehamn kommun 
Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Budget-och skuldrådgivning 
som kommunerna köper av Borås Stad.  
 
Avtal: Konsumentrådgivning 
Samverkan med: Ulricehamn kommun och Tranemo kommun. 
Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Ge invånarna i köparens 
kommun tillgång till konsumentrådgivning enligt det arbetssätt som säljaren 
tillämpar. 

 

Avtal: Samverkan inom miljö-och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 
mellan kommuner inom Sjuhäradsområdet.  

Samverkan med: Bollebygds kommun, Ulricehamns kommun, Svenljunga 
kommun, Tranemo kommun, Herrljunga kommun, Vårgårda kommun, Marks 
kommun  

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Syftet med detta avtal är att det 
ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Kommunerna är geografiskt 
närliggande och ser behov av att kunna nyttja varandras personalresurser och 
kompetens samt därigenom öka parternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra 
till ökad effektivitet inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
livsmedelsområdet, vilket är till gagn för verksamheterna i alla kommunerna så 
att de offentliga tjänster som kommunerna ska utföra tillhandahålls. 

Samverkan ska avse myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt livsmedelsområdet för att avtalet ska aktualiseras. 

Delegering av ärenden: Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid 
alla uppdrag. Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i 
vilken omfattning delegation ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den 
delegerade beslutanderätten. 
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Avtal: Energi-och klimatrådgivning 
Samverkan med: Ulricehamns kommun (Tranemo kommun och Svenljunga 
kommun) 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Köp av konsultimmar gällande 
energi-och klimatrådgivning 
 
Avtal: Energi-och klimatrådgivning 
Samverkan med: Härryda kommun 
Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Uppdraget består av gratis och 
opartisk energi- och klimatrådgivning både för privatpersoner och företag. 
Uppdraget omfattar råd och tips kring energianvändning, 
uppvärmningsalternativ, ventilation, isolering, vattenanvändning, hushållsel, 
energispartips med mera. 

Uppdragstagaren (Borås Stad) ska bedriva energi- och klimatrådgivning för 
uppdragsgivarens (Härryda kommun) räkning. Arbetet består av telefon- och e-
postrådgivning samt platsbesök vid behov. Uppehåll kan förekomma vid 
semesterperioder och vid storhelger. Energi- och klimatrådgivaren förväntas 
delta vid utbildningar och nätverksträffar. 

Uppdraget ska bedrivas i enlighet med gällande regelverk från 
Energimyndigheten och villkoren för stadsbidrag för Energimyndigheten.  

   

   
 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Peder Englund 
Handläggare 
033 357755 
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Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00462 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förslag om stadsdelsvärdar i Borås centrala delar  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

- Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att i enlighet med förslaget anställa 
åtta stadsdelsvärdar och två teamledare som skall arbeta i Borås centrala 
delar i syfte att öka tryggheten  

Att finansiering, 1,3 mkr för 2021 och 2,5 mkr för 2022, ska ske genom att 
Arbetslivsnämnden tillförs 3,8 mkr från Kommunfullmäktiges tilläggsbudget till 
Kommunstyrelsen 2021 för brottsförebyggande åtgärder 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet till förmån för sitt tilläggsyrkande, se bilaga.            

Sammanfattning  
 Tryggheten i Borås centrala delar påverkas dels av olika former av händelser 
såsom grova vålds- och tillgreppsbrott, dels av otrygga miljöer där individer 
samlas och där det i vissa fall begås brott och ordningsstörningar. 
Kommunstyrelsen har i november 2020 av denna anledning beslutat om 
finansiering av kamerabevakning i Borås centrala delar.  

I stadsdelarna Hässleholmen, Norrby och Sjöbo har sedan ca 3 år 
stadsdelsvärdar funnits på plats för att öka tryggheten och för att finnas till 
hands för invånarna. De är flexibla och används på platser och vid företeelser 
där de behövs som bäst inom stadsdelen. 

Det föreslås att stadsdelsvärdar, med samma organisering och koncept används 
i Borås centrala delar ”från Pinocchio till Knalleland för brottsförebyggande 
och trygghetsskapande insatser.             
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Avtal: Energi-och klimatrådgivning 
Samverkan med: Ulricehamns kommun (Tranemo kommun och Svenljunga 
kommun) 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Köp av konsultimmar gällande 
energi-och klimatrådgivning 
 
Avtal: Energi-och klimatrådgivning 
Samverkan med: Härryda kommun 
Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Uppdraget består av gratis och 
opartisk energi- och klimatrådgivning både för privatpersoner och företag. 
Uppdraget omfattar råd och tips kring energianvändning, 
uppvärmningsalternativ, ventilation, isolering, vattenanvändning, hushållsel, 
energispartips med mera. 

Uppdragstagaren (Borås Stad) ska bedriva energi- och klimatrådgivning för 
uppdragsgivarens (Härryda kommun) räkning. Arbetet består av telefon- och e-
postrådgivning samt platsbesök vid behov. Uppehåll kan förekomma vid 
semesterperioder och vid storhelger. Energi- och klimatrådgivaren förväntas 
delta vid utbildningar och nätverksträffar. 

Uppdraget ska bedrivas i enlighet med gällande regelverk från 
Energimyndigheten och villkoren för stadsbidrag för Energimyndigheten.  

   

   
 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Peder Englund 
Handläggare 
033 357755 
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Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00462 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förslag om stadsdelsvärdar i Borås centrala delar  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

- Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att i enlighet med förslaget anställa 
åtta stadsdelsvärdar och två teamledare som skall arbeta i Borås centrala 
delar i syfte att öka tryggheten  

Att finansiering, 1,3 mkr för 2021 och 2,5 mkr för 2022, ska ske genom att 
Arbetslivsnämnden tillförs 3,8 mkr från Kommunfullmäktiges tilläggsbudget till 
Kommunstyrelsen 2021 för brottsförebyggande åtgärder 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet till förmån för sitt tilläggsyrkande, se bilaga.            

Sammanfattning  
 Tryggheten i Borås centrala delar påverkas dels av olika former av händelser 
såsom grova vålds- och tillgreppsbrott, dels av otrygga miljöer där individer 
samlas och där det i vissa fall begås brott och ordningsstörningar. 
Kommunstyrelsen har i november 2020 av denna anledning beslutat om 
finansiering av kamerabevakning i Borås centrala delar.  

I stadsdelarna Hässleholmen, Norrby och Sjöbo har sedan ca 3 år 
stadsdelsvärdar funnits på plats för att öka tryggheten och för att finnas till 
hands för invånarna. De är flexibla och används på platser och vid företeelser 
där de behövs som bäst inom stadsdelen. 

Det föreslås att stadsdelsvärdar, med samma organisering och koncept används 
i Borås centrala delar ”från Pinocchio till Knalleland för brottsförebyggande 
och trygghetsskapande insatser.             

Nr 90
Förslag om stadsdelsvärdar i Borås centrala delar
2021-06-07 Dnr KS 2021-00462 1.1.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

B 3528

Borås Stad 
  Sida 

2(4) 
 

 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 
Under sensommaren och vintern 2020 inträffade ett antal grova våldsbrott och 
personrån i centrala Borås. Flera av dessa är enligt polisen ett resultat av olika 
former av konflikter mellan de kriminella nätverk som finns i Borås. Dessutom 
har olika platser i centrala Borås utgjort och utgör samlingsplatser för individer 
som i vissa fall begår olika former av brott och ordningsstörningar. Sådana 
platser är bland annat Resecentrum, Södra Torget, Stora torget samt utmed 
olika stråk genom staden. Både platserna och närvaron varierar över tid.  

På grund av den ökande otryggheten bland invånarna fattade Kommunstyrelsen 
i november 2020 beslut om och finansiering av kamerabevakning i Borås 
centrala delar. Underlaget och utredningen är klar kring kamerabevakning riktad 
mot Resecentrum och Södra Torget och kamerabevakningen bedöms vara i 
drift före midsommar 2021. 

Enligt forskning är det av vikt att kamerabevakning kompletteras med andra 
brotts- och trygghetsskapande åtgärder för att nå bäst effekt.  

Arbetslivsnämnden har sedan ca tre år tillbaka organiserat Stadsdelsvärdar på 
framförallt stadsdelarna Hässleholmen/Hulta, Norrby och senast på Sjöbo. De 
har arbetsmarknadsanställningar och deras uppdrag är att finnas till hands för 
att öka tryggheten i stadsdelarna och att samverka både med civilsamhället såväl 
som med andra myndigheter i det trygghetsskapande arbetet. De arbetsleds av 
teamledare i varje område under ledning av enhetschef. 

Deras arbetssätt och organisering är väl beprövat och har under den tid de varit 
aktiva uppnått bra resultat. Några av framgångsfaktorerna är att de är flexibla 
och kan styras till de platser och händelser på stadsdelarna där de behövs som 
bäst samt att de är flerspråkiga vilket innebär att de kan möta invånarna på 
deras hemspråk.  

Stadsdelsvärdarna har inte befogenheter som ordningsvakter och har ingen 
formell befogenhet att ingripa. De har dock erhållit utbildning och information 
från både Polisen och Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap 
och säkerhet (CKS) i exempelvis bemötande vid hot och våld. De får en 
kontinuerlig information från lägesbilder och annan samverkan angående 
händelser och utveckling kring otrygga platser och aktuella händelser som kan 
påverka tryggheten. De utgör också en viktig del i själva lägesbildsarbetet 
genom deras inrapporteringar om händelser och företeelser på stadsdelarna. 

Nuvarande stadsdelsvärdar har vid ett antal tillfällen använts i det 
trygghetsskapande arbetet i Borås centrala delar och det finns en vana i att 
arbeta tillsammans med till exempel polis och Individ- och 
familjeomsorgsnämndens fältverksamhet vid större evenemang såsom 
sommartorsdagar, insparkar samt på bussar i lokaltrafiken. Stadsdelsvärdarna 
har dessutom under julhelgen 2020 varit behjälpliga för cityhandlarna med att 
uppmana kunder och besökare att hålla avstånd med tanke på smittorisker, 
något som var mycket uppskattat av cityhandlarna.   
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Förslag och organisation 
Genom att använda stadsdelsvärdar i Borås centrala delar under samma 
organisation och koncept som de används i våra stadsdelar skulle detta innebära 
en möjlighet att öka tryggheten i Borås centrala delar eller geografiskt ”mellan 
Pinocchio och Knalleland”. Stadsdelsvärdar skulle också vara ett viktigt 
komplement till den kamerabevakning i Borås centrala delar som 
Kommunstyrelsen beslutat om.  

För att bemanna Borås centrala delar med stadsdelsvärdar med samma 
organisering och koncept som tidigare bedömer Arbetslivsnämnden att åtta nya 
stadsdelsvärdar behöver rekryteras som arbetsmarknadsanställningar från 
Arbetsförmedlingens prioriterade grupper. Utöver dessa åtta rekryteras två 
personer för en arbetsledande funktion (teamledare). 

Stadsdelsvärdarna i centrum ges samma utbildning och information som övriga 
stadsdelsvärdar men också med utbildning och information om de i centrum 
specifika förhållandena. De kommer alltid att arbeta två och två med en 
teamledare i tjänst samt i skiftestjänstgöring under de tider som för tillfället är 
relevanta för att öka tryggheten.  

Arbetslivsnämnden bedömer att om det beslutas om stadsdelsvärdar i centrum 
kan de vara utbildade och på plats senast september månad 2021. 

Budget 
Genom att rekrytera från Arbetsförmedlingens prioriterade grupper, så kallade 
arbetsmarknadsanställningar ges långtidsarbetslösa personer en viktig 
arbetslivserfarenhet.  

Kostnaden för stadsdelsvärdar i centrum enligt detta förslag beräknas till 1,3 
mkr för 2021 och 2,5 mkr för 2022. I kostnaden inryms förutom 
personalkostnader kläder, telefoner och personlarm samt Ob-ersättning samt 
el-cyklar för förflyttningar och eventuella lokalkostnader. 

Om förslaget ska kunna genomföras måste Arbetslivsnämnden tillföras 3,8 mkr 
då kostnaden inte ryms inom nämndens budget. 

Finansiering 
Kommunstyrelsen har fått 5 mkr från Kommunfullmäktiges tilläggsbudget 2021 
för bland annat brottsförebyggande åtgärder. CKS budget har 2021 förstärkts 
med denna summa. Det föreslås att kostnaden för stadsdelsvärdar i centrum, 
3,8 mkr, finansieras från tilläggsbudgeten för brottsförebyggande åtgärder .  

   

Beslutsunderlag 
1. Stadsdelsvärdar i citykärnan, 2021-05-10 Arbetslivsförvaltningen  

Samverkan 
Arbetslivsnämnden 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Peder Englund 

   Avdelningschef 

 

 

 

 
Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 
 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
 

 

 

Arbetslivsförvaltningen 

 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-05-10 

  
  

 
 

 
 

Hans Johansson 
Verksamhetschef 

 
 

 

 

Stadsdelsvärdar citykärnan 
 
Stadsdelsvärdar i Borås stad är organiserade i Arbetslivsnämnden. De finns 
utplacerade i främst stadsdelarna Hässleholmen, Norrby och på Sjöbo för att 
finnas som stöd för invånarna och skapa trygghet. De är flexibla och kan vid 
behov användas även på andra platser och tillfällen där behovet är som störst. 
 
Stadsdelsvärdar har funnits sedan ca 3 år tillbaka och har uppvisat goda resultat 
genom att finnas till hands och därigenom skapa trygghet i våra stadsdelar. De 
är inga ordningsvakter och har ingen formell befogenhet att ingripa men har 
erhållit en gedigen utbildning och information av polisen, Stadsledningskansliets 
avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) avseende t.ex bemötande 
vid hot eller våld, konflikthantering och kunskap om det generella brotts- och 
trygghetsskapande arbetet som bedrivs i nära samarbete mellan Borås stad, AB 
Bostäder och polisen. De har därigenom bra kunskap om vilka platser som är 
och upplevs som otrygga, särskilt brottsutsatta och/eller där det uppehåller sig 
många ungdomar. En stor fördel är att stadsdelsvärdarna är flerspråkiga 
 
Stadsdelsvärdar har även använts vid större evenemang i Borås centrala delar 
såsom sommartorsdagarna, insparkar och även vid behov funnits med i 
lokaltrafiken när behov uppstått.  
 
 
Stadsdelsvärdar/Cityvärdar 
Med samma koncept och organisering som stadsdelsvärdarna har idag kan de 
på samma sätt finnas tillhands, vara synliga och skapa trygghet i Borås centrala 
delar, definierat som ”från Knalleland till Pinoccio”. 
 
Genom den samverkan som kontinuerligt pågår mellan Borås stads olika 
verksamheter, CKS, AB Bostäder och Cityhandlarna samt fastighetsägarna är 
det dels välkänt var de otrygga platserna finns i City, dels att kunskap om 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Peder Englund 

   Avdelningschef 

 

 

 

 
Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 
 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
 

 

 

Arbetslivsförvaltningen 

 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-05-10 

  
  

 
 

 
 

Hans Johansson 
Verksamhetschef 

 
 

 

 

Stadsdelsvärdar citykärnan 
 
Stadsdelsvärdar i Borås stad är organiserade i Arbetslivsnämnden. De finns 
utplacerade i främst stadsdelarna Hässleholmen, Norrby och på Sjöbo för att 
finnas som stöd för invånarna och skapa trygghet. De är flexibla och kan vid 
behov användas även på andra platser och tillfällen där behovet är som störst. 
 
Stadsdelsvärdar har funnits sedan ca 3 år tillbaka och har uppvisat goda resultat 
genom att finnas till hands och därigenom skapa trygghet i våra stadsdelar. De 
är inga ordningsvakter och har ingen formell befogenhet att ingripa men har 
erhållit en gedigen utbildning och information av polisen, Stadsledningskansliets 
avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) avseende t.ex bemötande 
vid hot eller våld, konflikthantering och kunskap om det generella brotts- och 
trygghetsskapande arbetet som bedrivs i nära samarbete mellan Borås stad, AB 
Bostäder och polisen. De har därigenom bra kunskap om vilka platser som är 
och upplevs som otrygga, särskilt brottsutsatta och/eller där det uppehåller sig 
många ungdomar. En stor fördel är att stadsdelsvärdarna är flerspråkiga 
 
Stadsdelsvärdar har även använts vid större evenemang i Borås centrala delar 
såsom sommartorsdagarna, insparkar och även vid behov funnits med i 
lokaltrafiken när behov uppstått.  
 
 
Stadsdelsvärdar/Cityvärdar 
Med samma koncept och organisering som stadsdelsvärdarna har idag kan de 
på samma sätt finnas tillhands, vara synliga och skapa trygghet i Borås centrala 
delar, definierat som ”från Knalleland till Pinoccio”. 
 
Genom den samverkan som kontinuerligt pågår mellan Borås stads olika 
verksamheter, CKS, AB Bostäder och Cityhandlarna samt fastighetsägarna är 
det dels välkänt var de otrygga platserna finns i City, dels att kunskap om 
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händelser som snabbt dyker upp innebär att stadsdelsvärdarna/cityvärdarna 
snabbt kan styras till de platser och händelser där de bäst behövs. 
 
Värdarna rör sig alltid två och två, och kommer att jobba skift i City under tider 
som anpassas efter behov.  
 
Stadsdelsvärdarna är inte att betrakta som ordningsvakter, har ingen formell 
befogenhet att ingripa, men är väl utbildade av såväl CKS som polisen, i 
exempelvis bemötande av hot och våld. Staddelsvärdar har tidigare använts vid 
större arrangemang där oro kan uppstå, såsom sommartorsdagar, insparkar, på 
bussturer ex. Stadsdelsvärdarna var av cityhandlarna ett mycket uppskattat 
inslag när de inför och under julhelgen 2020 var behjälpliga med att uppmana 
kunder och andra att hålla avstånd och tänka på smittspridningsrisken. 
 
Det finns vana att samarbeta med polisen och fältverksamheten redan idag. 
Många av Stadsdelvärdarna är flerspråkiga, med de vanligaste förkommande 
språken bland våra invandrade grupper, såsom arabiska, persiska/dari, 
somaliska, och har därigenom möjlighet att bemöta situationer där personerna 
talar något av dessa språk. 
 
Förslag och organisation 
 
Åtta nya stadsdelsvärdar/Cityvärdar rekryteras som arbetsmarknads-
anställningar från arbetsförmedlingens prioriterade grupper, detta ger dels 
långtidsarbetslösa personer en viktig arbetslivserfarenhet, dels ger det Borås 
stad möjlighet till medfinansiering genom statligt anställningsstöd. Utöver dessa 
åtta stadsdelsvärdar rekryteras två personer till en arbetsledande funktion som 
handleder stadsdelsvärdarna. Organisationen beräknas vara på plats och 
utbildad senast september månad 2021.  
 
Genom CKS och i samarbete med Polisen ges värdar och arbetsledare en 
grundutbildning i att bemöta hot och våld, samt att agera korrekt och samverka 
med lämpliga myndigheter i olika situationer som kan uppstå. 
 
Detta påverkar inte situationen på övriga områden där stadsdelsvärdar är 
placerade, utan där finns bemanning med andra värdar. 
 
Budget 
 
Då dessa anställningar bara har en låg subvention från staten, ca 45 % genom 
nystartsjobb, ryms inte detta inom ramen för Arbetslivsförvaltningen (övriga 
värdar har extratjänster som är mycket högt subventionerade). 
Kostnaden för att ha 8 värdar i citykärnan beräknas till 1,3 mkr för 2021 mkr, 
och 2,5 mkr för 2022, vilket måste tillföras Arbetslivsförvaltningen om förslaget 
skall genomföras. 
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I budgeten ryms även kläder, telefoner och personlarm, samt OB-ersättning, 
dessutom krävs elcyklar för att ta sig mellan platserna. 
Någon form av samlingslokal för fika och lunchpauser kommer att krävas, men 
kan troligen lösas genom Arbetslivsförvaltningens befintliga lokaler. 
 
Borås den 11 maj 2021 
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 Kommunfullmäktige 

 
 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Förslag om stadsdelsvärdar i Borås centrala delar  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

- Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att i enlighet med förslaget anställa 
åtta stadsdelsvärdar och två teamledare som skall arbeta i Borås centrala 
delar i syfte att öka tryggheten 
  
Finansiering, 1,3 mkr för 2021 och 2,5 mkr för 2022, ska ske genom att 
Arbetslivsnämnden tillförs 3,8 mkr från Kommunfullmäktiges 
tilläggsbudget till Kommunstyrelsen 2021 för brottsförebyggande 
åtgärder 
   

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till Polismyndigheten sända 
ansökan om att inrätta paragraf-3-område vid de delar av centrala Borås 
som anses vara mest otrygga och i enlighet med förslaget upphandla 
ordningsvakter.   
  

- Följeforskning av arbetet med stadsdelsvärdar ska genomföras och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. 
 

- Följeforskning av arbetet med ordningsvakter ska genomföras och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  
Tryggheten i Borås centrala delar påverkas dels av olika former av händelser 
såsom grova vålds- och tillgreppsbrott, dels av otrygga miljöer där individer 
samlas och där det i vissa fall begås brott och ordningsstörningar. 
Kommunstyrelsen har i november 2020 av denna anledning beslutat om 
finansiering av kamerabevakning i Borås centrala delar.  

I stadsdelarna Hässleholmen, Norrby och Sjöbo har sedan ca 3 år 
stadsdelsvärdar funnits på plats för att öka tryggheten och för att finnas till 
hands för invånarna. De är flexibla och används på platser och vid företeelser 
där de behövs som bäst inom stadsdelen. 

Det föreslås att stadsdelsvärdar, med samma organisering och koncept används 
i Borås centrala delar ”från Pinocchio till Knalleland för brottsförebyggande 
och trygghetsskapande insatser.             
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Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 
Under sensommaren och vintern 2020 inträffade ett antal grova våldsbrott och 
personrån i centrala Borås. Flera av dessa är enligt polisen ett resultat av olika 
former av konflikter mellan de kriminella nätverk som finns i Borås. Dessutom 
har olika platser i centrala Borås utgjort och utgör samlingsplatser för individer 
som i vissa fall begår olika former av brott och ordningsstörningar. Sådana 
platser är bland annat Resecentrum, Södra Torget, Stora torget samt utmed 
olika stråk genom staden. Både platserna och närvaron varierar över tid.  

På grund av den ökande otryggheten bland invånarna fattade Kommunstyrelsen 
i november 2020 beslut om och finansiering av kamerabevakning i Borås 
centrala delar. Underlaget och utredningen är klar kring kamerabevakning riktad 
mot Resecentrum och Södra Torget och kamerabevakningen bedöms vara i 
drift före midsommar 2021. 

Enligt forskning är det av vikt att kamerabevakning kompletteras med andra 
brotts- och trygghetsskapande åtgärder för att nå bäst effekt.  

Arbetslivsnämnden har sedan ca tre år tillbaka organiserat Stadsdelsvärdar på 
framförallt stadsdelarna Hässleholmen/Hulta, Norrby och senast på Sjöbo. De 
har arbetsmarknadsanställningar och deras uppdrag är att finnas till hands för 
att öka tryggheten i stadsdelarna och att samverka både med civilsamhället såväl 
som med andra myndigheter i det trygghetsskapande arbetet. De arbetsleds av 
teamledare i varje område under ledning av enhetschef. 

Deras arbetssätt och organisering är väl beprövat och har under den tid de varit 
aktiva uppnått bra resultat. Några av framgångsfaktorerna är att de är flexibla 
och kan styras till de platser och händelser på stadsdelarna där de behövs som 
bäst samt att de är flerspråkiga vilket innebär att de kan möta invånarna på 
deras hemspråk.  

Stadsdelsvärdarna har inte befogenheter som ordningsvakter och har ingen 
formell befogenhet att ingripa. De har dock erhållit utbildning och information 
från både Polisen och Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap 
och säkerhet (CKS) i exempelvis bemötande vid hot och våld. De får en 
kontinuerlig information från lägesbilder och annan samverkan angående 
händelser och utveckling kring otrygga platser och aktuella händelser som kan 
påverka tryggheten. De utgör också en viktig del i själva lägesbildsarbetet 
genom deras inrapporteringar om händelser och företeelser på stadsdelarna. 

Nuvarande stadsdelsvärdar har vid ett antal tillfällen använts i det 
trygghetsskapande arbetet i Borås centrala delar och det finns en vana i att 
arbeta tillsammans med till exempel polis och Individ- och 
familjeomsorgsnämndens fältverksamhet vid större evenemang såsom 
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sommartorsdagar, insparkar samt på bussar i lokaltrafiken. Stadsdelsvärdarna 
har dessutom under julhelgen 2020 varit behjälpliga för cityhandlarna med att 
uppmana kunder och besökare att hålla avstånd med tanke på smittorisker, 
något som var mycket uppskattat av cityhandlarna.   

Förslag och organisation 
Genom att använda stadsdelsvärdar i Borås centrala delar under samma 
organisation och koncept som de används i våra stadsdelar skulle detta innebära 
en möjlighet att öka tryggheten i Borås centrala delar eller geografiskt ”mellan 
Pinocchio och Knalleland”. Stadsdelsvärdar skulle också vara ett viktigt 
komplement till den kamerabevakning i Borås centrala delar som 
Kommunstyrelsen beslutat om.  

För att bemanna Borås centrala delar med stadsdelsvärdar med samma 
organisering och koncept som tidigare bedömer Arbetslivsnämnden att åtta nya 
stadsdelsvärdar behöver rekryteras som arbetsmarknadsanställningar från 
Arbetsförmedlingens prioriterade grupper. Utöver dessa åtta rekryteras två 
personer för en arbetsledande funktion (teamledare). 

Stadsdelsvärdarna i centrum ges samma utbildning och information som övriga 
stadsdelsvärdar men också med utbildning och information om de i centrum 
specifika förhållandena. De kommer alltid att arbeta två och två med en 
teamledare i tjänst samt i skiftestjänstgöring under de tider som för tillfället är 
relevanta för att öka tryggheten.  

Arbetslivsnämnden bedömer att om det beslutas om stadsdelsvärdar i centrum 
kan de vara utbildade och på plats senast september månad 2021. 
 
Ordningsvakter 

Som komplement till stadsdelsvärdarna föreslås Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att till Polismyndigheten sända ansökan om att inrätta paragraf-3-
område vid de delar av centrala Borås som anses vara mest otrygga och i 
enlighet med förslaget upphandla ordningsvakter.   
 
Att kunna använda sig av ordningsvakter är av stor betydelse för 
trygghetsarbetet. Ordningsvakter har större juridiska befogenheter och äger 
exempelvis rätten att avvisa den som stör ordningen. Paragraf-3-områden kan 
beviljas för platser som är särskilt utsatta för brott eller ordningsstörningar. 
 
I en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, om resultat av arbete med 
ordningsvakter i Gamlestaden, Göteborg, konstateras att ordningsvakter kan ha 
en positiv effekt på tryggheten i området där de används. Dock krävs att ett 
antal kriterier uppfylls för att så ska bli fallet. Bland annat behöver arbetet vara 
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relationsbyggande och dialogbaserat. 1 För att lyckas bygga relationer och skapa 
kontinuitet i arbetet, behöver omsättningen av ordningsvakter som verkar på 
platsen hållas på en så låg nivå som möjligt. 

Budget 
Genom att rekrytera från Arbetsförmedlingens prioriterade grupper, så kallade 
arbetsmarknadsanställningar ges långtidsarbetslösa personer en viktig 
arbetslivserfarenhet.  

Kostnaden för stadsdelsvärdar i centrum enligt detta förslag beräknas till 1,3 
mkr för 2021 och 2,5 mkr för 2022. I kostnaden inryms förutom 
personalkostnader kläder, telefoner och personlarm samt Ob-ersättning samt 
el-cyklar för förflyttningar och eventuella lokalkostnader. 

Om förslaget ska kunna genomföras måste Arbetslivsnämnden tillföras 3,8 mkr 
då kostnaden inte ryms inom nämndens budget. 
 
Gällande ordningsvakter är det först efter genomförd upphandling som 
kostnaden kan bestämmas.  

Finansiering 
Kommunstyrelsen har fått 5 mkr från Kommunfullmäktiges tilläggsbudget 2021 
för bland annat brottsförebyggande åtgärder. CKS budget har 2021 förstärkts 
med denna summa. Det föreslås att kostnaden för stadsdelsvärdar i centrum, 
3,8 mkr, finansieras från tilläggsbudgeten för brottsförebyggande åtgärder .  
 
Finansiering av ordningsvakter sker via budgetmedel när kostnaden är fastställd. 

 
Följeforskning 

Det finns i dagsläget få studier på gjorda på arbetet med ordningsvakter 
respektive stadsdelsvärdar. Kommunstyrelsen anser därför att följeforskning av 
arbetet ska ske och återrapporteras till Kommunstyrelsen. Syftet med 
följeforskning är att se om beslutade arbetssätt fått avsedd effekt – att 
ordningsstörningar och brottslighet, på de platser där ordningsvakter respektive 
stadsdelsvärdar används, ska minska. Följeforskningen bör ses som en 

                                                      
1 
https://www.bra.se/download/18.7d27ebd916ea64de53065311/1591974671903/20
20_0324_Utv%C3%A4rdering_av_LOV_%C2%A73_i_Gamlestaden_G%C3%B6te
borg.pdf?fbclid=IwAR1OiL3RnXy-
V0LjQEYl70hMOAbBGtkRj9EvHCunJjGzG7AXymHSC_7e9KM  
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sommartorsdagar, insparkar samt på bussar i lokaltrafiken. Stadsdelsvärdarna 
har dessutom under julhelgen 2020 varit behjälpliga för cityhandlarna med att 
uppmana kunder och besökare att hålla avstånd med tanke på smittorisker, 
något som var mycket uppskattat av cityhandlarna.   

Förslag och organisation 
Genom att använda stadsdelsvärdar i Borås centrala delar under samma 
organisation och koncept som de används i våra stadsdelar skulle detta innebära 
en möjlighet att öka tryggheten i Borås centrala delar eller geografiskt ”mellan 
Pinocchio och Knalleland”. Stadsdelsvärdar skulle också vara ett viktigt 
komplement till den kamerabevakning i Borås centrala delar som 
Kommunstyrelsen beslutat om.  

För att bemanna Borås centrala delar med stadsdelsvärdar med samma 
organisering och koncept som tidigare bedömer Arbetslivsnämnden att åtta nya 
stadsdelsvärdar behöver rekryteras som arbetsmarknadsanställningar från 
Arbetsförmedlingens prioriterade grupper. Utöver dessa åtta rekryteras två 
personer för en arbetsledande funktion (teamledare). 

Stadsdelsvärdarna i centrum ges samma utbildning och information som övriga 
stadsdelsvärdar men också med utbildning och information om de i centrum 
specifika förhållandena. De kommer alltid att arbeta två och två med en 
teamledare i tjänst samt i skiftestjänstgöring under de tider som för tillfället är 
relevanta för att öka tryggheten.  

Arbetslivsnämnden bedömer att om det beslutas om stadsdelsvärdar i centrum 
kan de vara utbildade och på plats senast september månad 2021. 
 
Ordningsvakter 

Som komplement till stadsdelsvärdarna föreslås Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att till Polismyndigheten sända ansökan om att inrätta paragraf-3-
område vid de delar av centrala Borås som anses vara mest otrygga och i 
enlighet med förslaget upphandla ordningsvakter.   
 
Att kunna använda sig av ordningsvakter är av stor betydelse för 
trygghetsarbetet. Ordningsvakter har större juridiska befogenheter och äger 
exempelvis rätten att avvisa den som stör ordningen. Paragraf-3-områden kan 
beviljas för platser som är särskilt utsatta för brott eller ordningsstörningar. 
 
I en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, om resultat av arbete med 
ordningsvakter i Gamlestaden, Göteborg, konstateras att ordningsvakter kan ha 
en positiv effekt på tryggheten i området där de används. Dock krävs att ett 
antal kriterier uppfylls för att så ska bli fallet. Bland annat behöver arbetet vara 
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relationsbyggande och dialogbaserat. 1 För att lyckas bygga relationer och skapa 
kontinuitet i arbetet, behöver omsättningen av ordningsvakter som verkar på 
platsen hållas på en så låg nivå som möjligt. 

Budget 
Genom att rekrytera från Arbetsförmedlingens prioriterade grupper, så kallade 
arbetsmarknadsanställningar ges långtidsarbetslösa personer en viktig 
arbetslivserfarenhet.  

Kostnaden för stadsdelsvärdar i centrum enligt detta förslag beräknas till 1,3 
mkr för 2021 och 2,5 mkr för 2022. I kostnaden inryms förutom 
personalkostnader kläder, telefoner och personlarm samt Ob-ersättning samt 
el-cyklar för förflyttningar och eventuella lokalkostnader. 

Om förslaget ska kunna genomföras måste Arbetslivsnämnden tillföras 3,8 mkr 
då kostnaden inte ryms inom nämndens budget. 
 
Gällande ordningsvakter är det först efter genomförd upphandling som 
kostnaden kan bestämmas.  

Finansiering 
Kommunstyrelsen har fått 5 mkr från Kommunfullmäktiges tilläggsbudget 2021 
för bland annat brottsförebyggande åtgärder. CKS budget har 2021 förstärkts 
med denna summa. Det föreslås att kostnaden för stadsdelsvärdar i centrum, 
3,8 mkr, finansieras från tilläggsbudgeten för brottsförebyggande åtgärder .  
 
Finansiering av ordningsvakter sker via budgetmedel när kostnaden är fastställd. 

 
Följeforskning 

Det finns i dagsläget få studier på gjorda på arbetet med ordningsvakter 
respektive stadsdelsvärdar. Kommunstyrelsen anser därför att följeforskning av 
arbetet ska ske och återrapporteras till Kommunstyrelsen. Syftet med 
följeforskning är att se om beslutade arbetssätt fått avsedd effekt – att 
ordningsstörningar och brottslighet, på de platser där ordningsvakter respektive 
stadsdelsvärdar används, ska minska. Följeforskningen bör ses som en 

                                                      
1 
https://www.bra.se/download/18.7d27ebd916ea64de53065311/1591974671903/20
20_0324_Utv%C3%A4rdering_av_LOV_%C2%A73_i_Gamlestaden_G%C3%B6te
borg.pdf?fbclid=IwAR1OiL3RnXy-
V0LjQEYl70hMOAbBGtkRj9EvHCunJjGzG7AXymHSC_7e9KM  
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utvärdering av beslutade arbetsmetoder och ligga till grund för hur arbetet med 
att säkra boråsarnas trygghet därefter ska fortlöpa.   

Beslutsunderlag 
1. Stadsdelsvärdar i citykärnan, 2021-05-10 Arbetslivsförvaltningen  

Samverkan 
Arbetslivsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
2. Kommunstyrelsen 

 
 
 
Allianspartierna i Borås 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna 
 
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

TILLÄGGSFÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00462 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förslag om stadsdelsvärdar i Borås centrala delar  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

- Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att i enlighet med förslaget anställa 
åtta stadsdelsvärdar och två teamledare som skall arbeta i Borås centrala 
delar i syfte att öka tryggheten  

Att finansiering, 1,3 mkr för 2021 och 2,5 mkr för 2022, ska ske genom att 
Arbetslivsnämnden tillförs 3,8 mkr från Kommunfullmäktiges tilläggsbudget till 
Kommunstyrelsen 2021 för brottsförebyggande åtgärder. 

Att uppdra Kommunstyrelsen att ansöka hos Polismyndigheten om att 
områdena Resecentrum och Södra torget ska utgöra paragraf-3 platser i enlighet 
med Lagen om ordningsvakter.    

 

Sammanfattning  
 Tryggheten i Borås centrala delar påverkas dels av olika former av händelser 
såsom grova vålds- och tillgreppsbrott, dels av otrygga miljöer där individer 
samlas och där det i vissa fall begås brott och ordningsstörningar. 
Kommunstyrelsen har i november 2020 av denna anledning beslutat om 
finansiering av kamerabevakning i Borås centrala delar.  

I stadsdelarna Hässleholmen, Norrby och Sjöbo har sedan ca 3 år 
stadsdelsvärdar funnits på plats för att öka tryggheten och för att finnas till 
hands för invånarna. De är flexibla och används på platser och vid företeelser 
där de behövs som bäst inom stadsdelen. 

Det föreslås att stadsdelsvärdar, med samma organisering och koncept används 
i Borås centrala delar ”från Pinocchio till Knalleland för brottsförebyggande 
och trygghetsskapande insatser.             
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Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 
Under sensommaren och vintern 2020 inträffade ett antal grova våldsbrott och 
personrån i centrala Borås. Flera av dessa är enligt polisen ett resultat av olika 
former av konflikter mellan de kriminella nätverk som finns i Borås. Dessutom 
har olika platser i centrala Borås utgjort och utgör samlingsplatser för individer 
som i vissa fall begår olika former av brott och ordningsstörningar. Sådana 
platser är bland annat Resecentrum, Södra Torget, Stora torget samt utmed 
olika stråk genom staden. Både platserna och närvaron varierar över tid.  

På grund av den ökande otryggheten bland invånarna fattade Kommunstyrelsen 
i november 2020 beslut om och finansiering av kamerabevakning i Borås 
centrala delar. Underlaget och utredningen är klar kring kamerabevakning riktad 
mot Resecentrum och Södra Torget och kamerabevakningen bedöms vara i 
drift före midsommar 2021. 

Enligt forskning är det av vikt att kamerabevakning kompletteras med andra 
brotts- och trygghetsskapande åtgärder för att nå bäst effekt.  

Arbetslivsnämnden har sedan ca tre år tillbaka organiserat Stadsdelsvärdar på 
framförallt stadsdelarna Hässleholmen/Hulta, Norrby och senast på Sjöbo. De 
har arbetsmarknadsanställningar och deras uppdrag är att finnas till hands för 
att öka tryggheten i stadsdelarna och att samverka både med civilsamhället såväl 
som med andra myndigheter i det trygghetsskapande arbetet. De arbetsleds av 
teamledare i varje område under ledning av enhetschef. 

Deras arbetssätt och organisering är väl beprövat och har under den tid de varit 
aktiva uppnått bra resultat. Några av framgångsfaktorerna är att de är flexibla 
och kan styras till de platser och händelser på stadsdelarna där de behövs som 
bäst samt att de är flerspråkiga vilket innebär att de kan möta invånarna på 
deras hemspråk.  

Stadsdelsvärdarna har inte befogenheter som ordningsvakter och har ingen 
formell befogenhet att ingripa. De har dock erhållit utbildning och information 
från både Polisen och Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap 
och säkerhet (CKS) i exempelvis bemötande vid hot och våld. De får en 
kontinuerlig information från lägesbilder och annan samverkan angående 
händelser och utveckling kring otrygga platser och aktuella händelser som kan 
påverka tryggheten. De utgör också en viktig del i själva lägesbildsarbetet 
genom deras inrapporteringar om händelser och företeelser på stadsdelarna. 

Nuvarande stadsdelsvärdar har vid ett antal tillfällen använts i det 
trygghetsskapande arbetet i Borås centrala delar och det finns en vana i att 
arbeta tillsammans med till exempel polis och Individ- och 
familjeomsorgsnämndens fältverksamhet vid större evenemang såsom 
sommartorsdagar, insparkar samt på bussar i lokaltrafiken. Stadsdelsvärdarna 
har dessutom under julhelgen 2020 varit behjälpliga för cityhandlarna med att 
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uppmana kunder och besökare att hålla avstånd med tanke på smittorisker, 
något som var mycket uppskattat av cityhandlarna.   

Förslag och organisation 
Genom att använda stadsdelsvärdar i Borås centrala delar under samma 
organisation och koncept som de används i våra stadsdelar skulle detta innebära 
en möjlighet att öka tryggheten i Borås centrala delar eller geografiskt ”mellan 
Pinocchio och Knalleland”. Stadsdelsvärdar skulle också vara ett viktigt 
komplement till den kamerabevakning i Borås centrala delar som 
Kommunstyrelsen beslutat om.  

För att bemanna Borås centrala delar med stadsdelsvärdar med samma 
organisering och koncept som tidigare bedömer Arbetslivsnämnden att åtta nya 
stadsdelsvärdar behöver rekryteras som arbetsmarknadsanställningar från 
Arbetsförmedlingens prioriterade grupper. Utöver dessa åtta rekryteras två 
personer för en arbetsledande funktion (teamledare). 

Stadsdelsvärdarna i centrum ges samma utbildning och information som övriga 
stadsdelsvärdar men också med utbildning och information om de i centrum 
specifika förhållandena. De kommer alltid att arbeta två och två med en 
teamledare i tjänst samt i skiftestjänstgöring under de tider som för tillfället är 
relevanta för att öka tryggheten.  

Arbetslivsnämnden bedömer att om det beslutas om stadsdelsvärdar i centrum 
kan de vara utbildade och på plats senast september månad 2021. 

Budget 
Genom att rekrytera från Arbetsförmedlingens prioriterade grupper, så kallade 
arbetsmarknadsanställningar ges långtidsarbetslösa personer en viktig 
arbetslivserfarenhet.  

Kostnaden för stadsdelsvärdar i centrum enligt detta förslag beräknas till 1,3 
mkr för 2021 och 2,5 mkr för 2022. I kostnaden inryms förutom 
personalkostnader kläder, telefoner och personlarm samt Ob-ersättning samt 
el-cyklar för förflyttningar och eventuella lokalkostnader. 

Om förslaget ska kunna genomföras måste Arbetslivsnämnden tillföras 3,8 mkr 
då kostnaden inte ryms inom nämndens budget. 

Finansiering 
Kommunstyrelsen har fått 5 mkr från Kommunfullmäktiges tilläggsbudget 2021 
för bland annat brottsförebyggande åtgärder. CKS budget har 2021 förstärkts 
med denna summa. Det föreslås att kostnaden för stadsdelsvärdar i centrum, 
3,8 mkr, finansieras från tilläggsbudgeten för brottsförebyggande åtgärder .  

   

Beslutsunderlag 
1. Stadsdelsvärdar i citykärnan, 2021-05-10 Arbetslivsförvaltningen  
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Samverkan 
Arbetslivsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00356 2.4.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Mottagande av donationer för gestaltning på 
Hallbergsbron och i Stadsparken 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen ser positivt på och mottager tacksamt donationen från 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att göra Stadsparkens entré vid Hallbergsbron 
till en plats som inbjuder till möte och gemenskap. 

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden hemställer till Kommunfullmäktige att besluta om att ta 
emot donationer för att utveckla gestaltningen på Hallbergsbron och i 
Stadsparken 

År 2021 firar Borås Stad 400 år. På Tekniska nämndens sammanträde den 
27 januari 2021 § 5 informerades om tankarna på att genomföra en 
gestaltningstävling beträffande Hallbergsbron och Stadsparken för att 
uppmärksamma jubiléet. För att kunna utveckla gestaltningen på Hallbergsbron 
och Stadsparken har Borås stad fått förfrågningar om att ta emot ekonomiska 
donationer från externa parter. Förfrågningarna rör dels en tillfällig 
utsmyckning av Hallbergsbron till ett maxbelopp om 1,0 mnkr samt en 
omgestaltning av en del av Stadsparken i anslutning till Hallbergsbron med en 
koppling till stadsbyggnadsprogrammet ’Staden vid parken’ till ett maxbelopp 
om 10,0 mnkr. Vad gäller Stadsparken finns ett förslag till ”Donations och 
samarbetsavtal” framtaget mellan Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad 
med innebörden att; Inför firandet av Borås 400 års jubileum donerar härmed 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 10 000 000 kr (tiomiljoner kronor) till Borås Stad 
för att göra Stadsparkens entré vid Hallbergsbron till en plats som inbjuder till 
möte och gemenskap. Tekniska nämnden avser vid positivt beslut att 
genomföra en gestaltningstävling efter sommaren följt av projektering och 
byggstart under 2022.  

För att redan nu kunna visa upp stadsbyggnadsprogrammets effekt i Borås 
centrum så har ett projekt att tillfälligt utsmycka Hallbergsbron inletts. Ett 10-
tal större planteringar med träd och tillhörande busk- och perenna planteringar 
planeras att ställas ut på bron lagom till den 29/6 tillika Borås födelsedag. 
Privatpersoner och lokala företag erbjuds att vara med att bidra till 
utsmyckningen av projektet som beräknas kosta 1,0 mnkr och kommer att stå 
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Samverkan 
Arbetslivsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00356 2.4.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Mottagande av donationer för gestaltning på 
Hallbergsbron och i Stadsparken 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen ser positivt på och mottager tacksamt donationen från 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att göra Stadsparkens entré vid Hallbergsbron 
till en plats som inbjuder till möte och gemenskap. 

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden hemställer till Kommunfullmäktige att besluta om att ta 
emot donationer för att utveckla gestaltningen på Hallbergsbron och i 
Stadsparken 

År 2021 firar Borås Stad 400 år. På Tekniska nämndens sammanträde den 
27 januari 2021 § 5 informerades om tankarna på att genomföra en 
gestaltningstävling beträffande Hallbergsbron och Stadsparken för att 
uppmärksamma jubiléet. För att kunna utveckla gestaltningen på Hallbergsbron 
och Stadsparken har Borås stad fått förfrågningar om att ta emot ekonomiska 
donationer från externa parter. Förfrågningarna rör dels en tillfällig 
utsmyckning av Hallbergsbron till ett maxbelopp om 1,0 mnkr samt en 
omgestaltning av en del av Stadsparken i anslutning till Hallbergsbron med en 
koppling till stadsbyggnadsprogrammet ’Staden vid parken’ till ett maxbelopp 
om 10,0 mnkr. Vad gäller Stadsparken finns ett förslag till ”Donations och 
samarbetsavtal” framtaget mellan Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad 
med innebörden att; Inför firandet av Borås 400 års jubileum donerar härmed 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 10 000 000 kr (tiomiljoner kronor) till Borås Stad 
för att göra Stadsparkens entré vid Hallbergsbron till en plats som inbjuder till 
möte och gemenskap. Tekniska nämnden avser vid positivt beslut att 
genomföra en gestaltningstävling efter sommaren följt av projektering och 
byggstart under 2022.  

För att redan nu kunna visa upp stadsbyggnadsprogrammets effekt i Borås 
centrum så har ett projekt att tillfälligt utsmycka Hallbergsbron inletts. Ett 10-
tal större planteringar med träd och tillhörande busk- och perenna planteringar 
planeras att ställas ut på bron lagom till den 29/6 tillika Borås födelsedag. 
Privatpersoner och lokala företag erbjuds att vara med att bidra till 
utsmyckningen av projektet som beräknas kosta 1,0 mnkr och kommer att stå 

Nr 91
Mottagande av donationer för gestaltning på 
Hallbergsbron och i Stadsparken
2021-06-07 Dnr KS 2021-00356 2.4.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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på Hallbergsbron som längst i 3 års tid. Därefter kommer växtmaterialet att 
omhändertas och utplanteras stationärt i stadens parker. 

Kommunstyrelsen ser positivt och mottager tacksamt donationen från 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att göra Stadsparkens entré vid Hallbergsbron 
till en plats som inbjuder till möte och gemenskap. Vad gäller den tillfälliga 
utsmyckningen av Hallbergsbron bedömer Kommunstyrelsen att det inte 
formellt är en fråga för Kommunfullmäktige utan ligger inom Tekniska 
nämndens eget kompetensområde. Information ges dock inom ärendet även 
för denna del. 

 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Beslut från Tekniska nämnden 
3. Donations och samarbetsavtal mellan Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås 
Stad. 
4. Skisser över Hallbergsbrons utsmyckning   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tekniska nämnden 
2. Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 
 
 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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på Hallbergsbron som längst i 3 års tid. Därefter kommer växtmaterialet att 
omhändertas och utplanteras stationärt i stadens parker. 

Kommunstyrelsen ser positivt och mottager tacksamt donationen från 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att göra Stadsparkens entré vid Hallbergsbron 
till en plats som inbjuder till möte och gemenskap. Vad gäller den tillfälliga 
utsmyckningen av Hallbergsbron bedömer Kommunstyrelsen att det inte 
formellt är en fråga för Kommunfullmäktige utan ligger inom Tekniska 
nämndens eget kompetensområde. Information ges dock inom ärendet även 
för denna del. 

 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Beslut från Tekniska nämnden 
3. Donations och samarbetsavtal mellan Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås 
Stad. 
4. Skisser över Hallbergsbrons utsmyckning   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tekniska nämnden 
2. Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 
 
 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 31 Dnr TEN 2021-00041 3.3.5.0 

Mottagande av donationer för gestaltning på 
Hallbergsbron och i Stadsparken  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden hemställer till Kommunfullmäktige att besluta om att ta 
emot donationer för att utveckla gestaltningen på Hallbergsbron och i 
Stadsparken.  

Sammanfattning av ärendet 
År 2021 firar Borås Stad 400 år. På Tekniska nämndens sammanträde den 27 
januari 2021 § 5 informerades om tankarna på att genomföra en 
gestaltningstävling beträffande Hallbergsbron och Stadsparken för att 
uppmärksamma jubiléet.   

För att kunna utveckla gestaltningen på Hallbergsbron och Stadsparken har 
Borås stad fått förfrågningar om att ta emot ekonomiska donationer från 
externa parter. Förfrågningarna rör dels en tillfällig utsmyckning av 
Hallbergsbron till ett maxbelopp om 1 milj kronor samt en omgestaltning av en 
del av Stadsparken i anslutning till Hallbergsbron med en koppling till 
stadsbyggnadsprogrammet ’Staden vid parken’ till ett maxbelopp om 10 milj 
kronor.  

Tekniska nämnden hemställer till Kommunmäktige att besluta om att ta emot 
donationerna för att sedan fördela medlen till Tekniska nämnden för 
verkställande av båda projekten. 

Beslutsunderlag 
1. Tekniska nämndens beslut § 27 2021-01-27 
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Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Anton Spets 
Handläggare 
033 357422 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-31 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00041 3.3.5.0 

  

 

Mottagande av donationer för gestaltning på 
Hallbergsbron och i Stadsparken 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden hemställer till Kommunfullmäktige att besluta om att ta 
emot donationer för att utveckla gestaltningen på Hallbergsbron och i 
Stadsparken. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
År 2021 firar Borås Stad 400 år. På Tekniska nämndens sammanträde den 27 
januari 2021 § 5 informerades om tankarna på att genomföra en 
gestaltningstävling beträffande Hallbergsbron och Stadsparken för att 
uppmärksamma jubiléet.   

För att kunna utveckla gestaltningen på Hallbergsbron och Stadsparken har 
Borås stad fått förfrågningar om att ta emot ekonomiska donationer från 
externa parter. Förfrågningarna rör dels en tillfällig utsmyckning av 
Hallbergsbron till ett maxbelopp om 1 milj kronor samt en omgestaltning av en 
del av Stadsparken i anslutning till Hallbergsbron med en koppling till 
stadsbyggnadsprogrammet ’Staden vid parken’ till ett maxbelopp om 10 milj 
kronor.  

Tekniska nämnden hemställer till Kommunmäktige att besluta om att ta emot 
donationerna för att sedan fördela medlen till Tekniska nämnden för 
verkställande av båda projekten. 

Beslutsunderlag 
1. Tekniska nämndens beslut § 27 2021-01-27 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se  
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 
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Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Anton Spets 
Handläggare 
033 357422 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-31 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00041 3.3.5.0 

  

 

Mottagande av donationer för gestaltning på 
Hallbergsbron och i Stadsparken 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden hemställer till Kommunfullmäktige att besluta om att ta 
emot donationer för att utveckla gestaltningen på Hallbergsbron och i 
Stadsparken. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
År 2021 firar Borås Stad 400 år. På Tekniska nämndens sammanträde den 27 
januari 2021 § 5 informerades om tankarna på att genomföra en 
gestaltningstävling beträffande Hallbergsbron och Stadsparken för att 
uppmärksamma jubiléet.   

För att kunna utveckla gestaltningen på Hallbergsbron och Stadsparken har 
Borås stad fått förfrågningar om att ta emot ekonomiska donationer från 
externa parter. Förfrågningarna rör dels en tillfällig utsmyckning av 
Hallbergsbron till ett maxbelopp om 1 milj kronor samt en omgestaltning av en 
del av Stadsparken i anslutning till Hallbergsbron med en koppling till 
stadsbyggnadsprogrammet ’Staden vid parken’ till ett maxbelopp om 10 milj 
kronor.  

Tekniska nämnden hemställer till Kommunmäktige att besluta om att ta emot 
donationerna för att sedan fördela medlen till Tekniska nämnden för 
verkställande av båda projekten. 

Beslutsunderlag 
1. Tekniska nämndens beslut § 27 2021-01-27 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se  
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 

 

UTKAST 
 

1 (2) 

 

 

Donation och samarbetsavtal 
Inledning 
Inför firandet av Borås 400 års jubileum kommer Sparbanksstiftelsen Sjuhärad att donera en 
summa till Borås Stad för att i en gemensam satsning med Borås Stad göra Stadsparkens 
entré vid Hallbergsbron till en plats som inbjuder till möte och gemenskap. Gåvan från 
Sparbanken Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad är en av många satsningar i 
samband med Borås stads 400-årsjubileum. Banken har också en historisk koppling till just 
Stadsparken, då man var med och gjorde den möjlig i slutet av 1800-talet. Därför är det 
också naturligt att vi hjälper till att utveckla den. Tillsammans är banken och stiftelsen glada 
och stolta över att kunna fortsätta vara med och bidra, både nu och framtiden. 

Sparbanken Sjuhärad, tillsammans med sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Sjuhärad gör 
en gemensam satsning för att göra Stadsparken både tryggare och mer attraktiv. Den 
aktuella platsen är området vid Hallbergsbron, på parksidan där målsättningen är skapa en 
plats som inbjuder till möten och gemenskap.  

Mot bakgrund av ovanstående har följande samarbetsavtal ingåtts mellan å ena sidan: 

 Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, org.nr.864502-0556, Box 1730, 501 17 Borås 

och å andra sidan 

 Borås Stad, org.nr. 212000-1561, 501 80 Borås. 

1. Bakgrund och syfte 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad ska tillgodose syftet att främja sparsamhet genom att som 
ägare av Sparbanken Sjuhärad AB (”Banken”) verka för att sparbanksrörelsens 
grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas samt långsiktigt stärka Bankens 
varumärke. Stiftelsen har också som syfte att genom bidragsverksamhet främja näringsliv, 
forskning, utbildning, idrott, och kultur inom Bankens verksamhetsområde. 

2. Donation 
Inför firandet av Borås 400 års jubileum donerar härmed Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 
10 000 000 kr (tiomiljoner kronor) till Borås Stad för att göra Stadsparkens entré vid 
Hallbergsbron till en plats som inbjuder till möte och gemenskap. 

3. Donationsvillkor 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad ska genom detta avtal bidra till firandet av Borås 400 års 
jubileum för platsbildning i Stadsparken kopplat till Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid 
parken”. 

4. Betalning av donationen med mera 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärads donation utbetalas till av Borås Stad anvisat konto löpande. 

 

5. Samarbetets former 
Kontaktansvarig från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad är VD Nadja Bengtsson +46 33-16 65 51, 
nadja@sbssjuharad.se 
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och kontaktansvarig från Borås Stad är stadsträdgårdsmästare Anton Spets, +46 33-35 74 22, 
anton.spets@boras.se 

Vid byte av kontaktansvarig ska part underrätta den andra parten.  

Kontaktansvarig äger rätt att för part fatta bindande beslut inom ramen för detta avtal. 

6. Utvärdering av samarbetsavtal 
Parterna ska utvärdera samarbetsavtalet för att säkerställa att båda parter uppfyller sina 
åtaganden men också för att utveckla samarbetet. Utvärdering av samarbetsavtalet ska 
göras en gång varje år under avtalstiden. 

7. Tvist 
Parterna ska verka för att eventuella tvister som uppstår löses i samförstånd och förlikning. 
Om så inte är möjligt får tvisten hänvisas till allmän domstol. 

8. Avtal och avtalsperiod 
Detta avtal träder i kraft när det undertecknats av bägge parter och gäller tills vidare. 

Avtalet omfattar parternas hela överenskommelse. Ändringar eller tillägg till Avtalet ska för 
att vara bindande vara skriftligen avfattade och vederbörligen undertecknade av samtliga 
parter. 

 

Avtalet är upprättat i två (2) likalydande originalexemplar, av vilka parterna tagit ett vardera. 

 

Borås den  

 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Borås Stad 

 

 

_________________________ _________________________ 

P-O Hygren Nadja Bengtsson Ulf Olsson Magnus Widén 
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och kontaktansvarig från Borås Stad är stadsträdgårdsmästare Anton Spets, +46 33-35 74 22, 
anton.spets@boras.se 

Vid byte av kontaktansvarig ska part underrätta den andra parten.  

Kontaktansvarig äger rätt att för part fatta bindande beslut inom ramen för detta avtal. 

6. Utvärdering av samarbetsavtal 
Parterna ska utvärdera samarbetsavtalet för att säkerställa att båda parter uppfyller sina 
åtaganden men också för att utveckla samarbetet. Utvärdering av samarbetsavtalet ska 
göras en gång varje år under avtalstiden. 

7. Tvist 
Parterna ska verka för att eventuella tvister som uppstår löses i samförstånd och förlikning. 
Om så inte är möjligt får tvisten hänvisas till allmän domstol. 

8. Avtal och avtalsperiod 
Detta avtal träder i kraft när det undertecknats av bägge parter och gäller tills vidare. 

Avtalet omfattar parternas hela överenskommelse. Ändringar eller tillägg till Avtalet ska för 
att vara bindande vara skriftligen avfattade och vederbörligen undertecknade av samtliga 
parter. 

 

Avtalet är upprättat i två (2) likalydande originalexemplar, av vilka parterna tagit ett vardera. 

 

Borås den  

 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Borås Stad 

 

 

_________________________ _________________________ 

P-O Hygren Nadja Bengtsson Ulf Olsson Magnus Widén 
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Nr 92
Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats
2021-06-07 Dnr KS 2016-00819 332

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2016-00819 332 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktiges återremiss i ärendet är genomförd. Motionen är besvarad. 

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

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 att återremittera ovanstående ärende 
med syfte att ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i 
samarbete ta fram ett förslag på parklek med bemanning i Stadsparken. 
Fullmäktiges beslut byggde på ett förslag till motionssvar från 
Kommunstyrelsen med innebörden att  Förskolenämnden och Tekniska 
nämnden har genomfört sitt uppdrag och bedömt att Stadsparkens lekplats inte 
lämpar sig för att bedriva Parklek på det sätt som motionärerna avsåg. 
Nämnderna angav i stället några alternativa ställen att bedriva parklek på.  

Förskolenämnden och Tekniska nämnden har nu kommit in med en 
gemensamt antagen utredning som går ut på att parklek skulle kunna vara ett 
positivt komplement till den fritidsverksamhet som idag bedrivs mot 
målgruppen barn 0-12 år. Sedan Kommunfullmäktige beslutade om 
utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i parken är små 
och gränsar till Viskan samt att gällande detaljplan för området ej möjliggör att 
fler byggnader uppförs. I utredningen lyfts förslag på hur begränsad Parklek 
skulle kunna bedrivas i Stadsparken. Barnets bästa har beaktats i utredningen 
bl.a. genom att betona säkerhetsaspekten samt ta upp olika delar såsom 
tillgänglighet, lokaler, utemiljö och bemanning som måste tas hänsyn till. 

Nämndernas sammantagna bedömning är liksom tidigare att Stadsparken inte 
är lämplig för parklek i den form som uttrycks i motionen då ytorna som kan 
anpassas till parklek är små och gränsar mot Viskan. Orangeriet är uthyrt och 
kan därför inte användas till Parklekens verksamhet och det bedöms vara svårt 
att få till ersättningslokaler i närheten. Enligt gällande detaljplan medges inte 
fler byggnader i parken. Nämnderna föreslår i stället alternativ för begränsad 
parklek i Stadsparken  
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Begränsad bemanning i Stadsparken under sommarlovet. En begränsad 
parklek i Stadsparken med enbart utomhusverksamhet skulle kunna bedrivas 
under sommarlovet av förslagsvis ferieungdomar. En förutsättning för att 
kunna bedriva en begränsad verksamhet är att lekmaterial finns för att lånas ut. 
Var lekmaterialet kan förvaras får utredas särskilt.  

Parklek via mobil enhet. En mobil enhet kan komma till Stadsparken och 
bedriva parklek i begränsad omfattning. Enklare pausutrymmen och mindre 
förrådsutrymmen kan finnas i den mobila enheten.  

Parklek som utgår från Orangeriet. Samtliga ytor och lokaler i Orangeriet är 
uthyrt till och med 2023-12-31. Om avtalet inte sägs upp, förlängs det med 
ytterligare tre år. Vill Kommunfullmäktige nyttja Orangeriet till parklek behöver 
en process påbörjas för att säga upp befintlig verksamhet i Orangeriet. Parklek 
som utgår från Orangeriet kan starta tidigast år 2024. 

Den nämnd som eventuellt får uppdraget att införa parklek bör föreslå vilken 
bemanning verksamheten behöver. Nämnderna resonerar också kring vem som 
eventuellt kan vara verksamhetsägare ägare till en ev. parklek. 
Förskoleförvaltningen kan i dagsläget inte fullt ut bemanna kärnverksamheten 
med utbildad personal (barnskötare och förskollärare). Förskolenämnden gör 
därför bedömningen att nämnden inte kan avsätta personella resurser till 
verksamheten. Bedömningen är att parklek inte är förenligt med 
Förskolenämndens reglemente.  

Tekniska förvaltningen har varken kompetens eller personal för att bemanna en 
parklek. Bedömningen att den operativa driften av parklek inte är förenligt med 
Tekniska nämndens uppdrag och/eller verksamhet. 

Kommunstyrelsen konstaterar att Tekniska nämnden och Förskolenämnden 
har presenterat en gedigen genomgång över vilka förutsättningar som bör råda 
om en fullgod parklek skall kunna etableras i Stadsparken. Omständigheter och 
begränsningar gör emellertid att detta inte är möjligt utifrån motionens 
intentioner. Nämnderna pekar dock mot alternativa lösningar där stadsparken 
kan utgöra en bas. Kommunstyrelsen konstaterar också att entusiasmen att vara 
verksamhetsägare hos de rapporterade nämnderna inte är tydlig.. Detta kan nog 
i och för sig vara ett riktigt konstaterande. Rimligtvis är det Fritids- och 
folkhälsonämnden som skulle kunna vara ansvarig nämnd. Det är inte 
kommunstyrelsens roll att föreslå något konkret utförandeuppdrag i detta läge. 
Om Kommunfullmäktige utifrån utredningen vill ge ett konkret uppdrag får 
detta arbetas in i samband med budgetprocessen 2022. I annat fall bör ev. 
förslag komma från verksamheten och prioriteras i vanlig ordning mot andra 
angelägna behov. 

 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Beslut från Tekniska nämnden och Förskolenämnden 
3. Utredning bemannad parklek 
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Begränsad bemanning i Stadsparken under sommarlovet. En begränsad 
parklek i Stadsparken med enbart utomhusverksamhet skulle kunna bedrivas 
under sommarlovet av förslagsvis ferieungdomar. En förutsättning för att 
kunna bedriva en begränsad verksamhet är att lekmaterial finns för att lånas ut. 
Var lekmaterialet kan förvaras får utredas särskilt.  

Parklek via mobil enhet. En mobil enhet kan komma till Stadsparken och 
bedriva parklek i begränsad omfattning. Enklare pausutrymmen och mindre 
förrådsutrymmen kan finnas i den mobila enheten.  

Parklek som utgår från Orangeriet. Samtliga ytor och lokaler i Orangeriet är 
uthyrt till och med 2023-12-31. Om avtalet inte sägs upp, förlängs det med 
ytterligare tre år. Vill Kommunfullmäktige nyttja Orangeriet till parklek behöver 
en process påbörjas för att säga upp befintlig verksamhet i Orangeriet. Parklek 
som utgår från Orangeriet kan starta tidigast år 2024. 

Den nämnd som eventuellt får uppdraget att införa parklek bör föreslå vilken 
bemanning verksamheten behöver. Nämnderna resonerar också kring vem som 
eventuellt kan vara verksamhetsägare ägare till en ev. parklek. 
Förskoleförvaltningen kan i dagsläget inte fullt ut bemanna kärnverksamheten 
med utbildad personal (barnskötare och förskollärare). Förskolenämnden gör 
därför bedömningen att nämnden inte kan avsätta personella resurser till 
verksamheten. Bedömningen är att parklek inte är förenligt med 
Förskolenämndens reglemente.  

Tekniska förvaltningen har varken kompetens eller personal för att bemanna en 
parklek. Bedömningen att den operativa driften av parklek inte är förenligt med 
Tekniska nämndens uppdrag och/eller verksamhet. 

Kommunstyrelsen konstaterar att Tekniska nämnden och Förskolenämnden 
har presenterat en gedigen genomgång över vilka förutsättningar som bör råda 
om en fullgod parklek skall kunna etableras i Stadsparken. Omständigheter och 
begränsningar gör emellertid att detta inte är möjligt utifrån motionens 
intentioner. Nämnderna pekar dock mot alternativa lösningar där stadsparken 
kan utgöra en bas. Kommunstyrelsen konstaterar också att entusiasmen att vara 
verksamhetsägare hos de rapporterade nämnderna inte är tydlig.. Detta kan nog 
i och för sig vara ett riktigt konstaterande. Rimligtvis är det Fritids- och 
folkhälsonämnden som skulle kunna vara ansvarig nämnd. Det är inte 
kommunstyrelsens roll att föreslå något konkret utförandeuppdrag i detta läge. 
Om Kommunfullmäktige utifrån utredningen vill ge ett konkret uppdrag får 
detta arbetas in i samband med budgetprocessen 2022. I annat fall bör ev. 
förslag komma från verksamheten och prioriteras i vanlig ordning mot andra 
angelägna behov. 

 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Beslut från Tekniska nämnden och Förskolenämnden 
3. Utredning bemannad parklek 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tekniska nämnden 
2. Förskolenämnden 
3. Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 55 Dnr FN 2017-00001 332 

Motion - Bemannad parklek året runt på Stadsparkens 
lekplats 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner utredning avseende bemannad parklek och 
översänder den till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. Båda nämnderna har som svar på detta ställt sig bakom 
genomförd utredning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen och Tekniska förvaltningen.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 § 237 att Återremittera ärendet med 
syfte att ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete 
ta fram ett förslag på parklek med bemanning i Stadsparken.  

Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet 
som idag bedrivs mot målgruppen barn 0-12 år. Sedan Kommunfullmäktige 
beslutade om utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i 
parken är små och gränsar till Viskan samt att gällande detaljplan för området ej 
möjliggör att fler byggnader uppförs. 

I utredningen lyfts förslag på hur begränsad Parklek skulle kunna bedrivas I 
Stadsparken. 

Barnets bästa har beaktats i utredningen genom att förslagen är framtagna för 
att eventuell parklek ska bli så bra som möjligt för barnet, då målgruppen 
faktiskt är barn. Exempelvis genom att betona säkerhetsaspekten samt ta upp 
olika delar såsom tillgänglighet, lokaler, utemiljö och bemanning som måste tas 
hänsyn till..       

Beslutsunderlag 
1. Utredning bemannad parklek 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-17 § 237 – Bemannad parklek året 
runt på Stadsparkens lekplats                  
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Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner utredning avseende bemannad parklek och 
översänder den till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. Båda nämnderna har som svar på detta ställt sig bakom 
genomförd utredning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen och Tekniska förvaltningen.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 § 237 att Återremittera ärendet med 
syfte att ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete 
ta fram ett förslag på parklek med bemanning i Stadsparken.  

Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet 
som idag bedrivs mot målgruppen barn 0-12 år. Sedan Kommunfullmäktige 
beslutade om utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i 
parken är små och gränsar till Viskan samt att gällande detaljplan för området ej 
möjliggör att fler byggnader uppförs. 

I utredningen lyfts förslag på hur begränsad Parklek skulle kunna bedrivas I 
Stadsparken. 

Barnets bästa har beaktats i utredningen genom att förslagen är framtagna för 
att eventuell parklek ska bli så bra som möjligt för barnet, då målgruppen 
faktiskt är barn. Exempelvis genom att betona säkerhetsaspekten samt ta upp 
olika delar såsom tillgänglighet, lokaler, utemiljö och bemanning som måste tas 
hänsyn till..       

Beslutsunderlag 
1. Utredning bemannad parklek 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-17 § 237 – Bemannad parklek året 

runt på Stadsparkens lekplats                                
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Förskolenämnden 
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Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner utredning avseende bemannad parklek och 
översänder den till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. Båda nämnderna har som svar på detta ställt sig bakom 
genomförd utredning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen och Tekniska förvaltningen.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 § 237 att Återremittera ärendet med 
syfte att ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete 
ta fram ett förslag på parklek med bemanning i Stadsparken.  

Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet 
som idag bedrivs mot målgruppen barn 0-12 år. Sedan Kommunfullmäktige 
beslutade om utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i 
parken är små och gränsar till Viskan samt att gällande detaljplan för området ej 
möjliggör att fler byggnader uppförs. 

I utredningen lyfts förslag på hur begränsad Parklek skulle kunna bedrivas I 
Stadsparken. 

Barnets bästa har beaktats i utredningen genom att förslagen är framtagna för 
att eventuell parklek ska bli så bra som möjligt för barnet, då målgruppen 
faktiskt är barn. Exempelvis genom att betona säkerhetsaspekten samt ta upp 
olika delar såsom tillgänglighet, lokaler, utemiljö och bemanning som måste tas 
hänsyn till..       

Beslutsunderlag 
1. Utredning bemannad parklek 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-17 § 237 – Bemannad parklek året 

runt på Stadsparkens lekplats                                
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Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 11 maj 2020.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen  
 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 
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Utredning bemannad parklek 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. Båda nämnderna har som svar på detta ställt sig bakom 
genomförd utredning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen och Tekniska förvaltningen.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 § 237 att Återremittera ärendet med 
syfte att ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete 
ta fram ett förslag på parklek med bemanning i Stadsparken.  

Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet 
som idag bedrivs mot målgruppen barn 0-12 år. Sedan Kommunfullmäktige 
beslutade om utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i 
parken är små och gränsar till Viskan samt att gällande detaljplan för området ej 
möjliggör att fler byggnader uppförs. 

I utredningen lyfts förslag på hur begränsad Parklek skulle kunna bedrivas I 
Stadsparken.  
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Utredning bemannad parklek 
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Utredning bemannad parklek 

 

Innehållsförteckning 
1 Uppdragsbeskrivning ....................................................... 4 

 Bakgrund till utredningen ....................................................................... 4 
 Syfte och frågor ..................................................................................... 4 

2 Parklek ............................................................................... 5 

3 Utformningen av parklek ................................................. 6 

 Uppdraget .............................................................................................. 6 
 Organisatorisk hemvist .......................................................................... 6 
 Verksamhetsidé för Parklek................................................................... 6 
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3.3.2 Tillgänglighet och besöksantal .............................................................. 7 
3.3.3 Lokal och utemiljö .................................................................................. 7 
3.3.4 Bemanning ............................................................................................ 7 

 Budget och drift ..................................................................................... 7 
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4.1.1 Stadsparken .......................................................................................... 8 
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4.1.3 Orangeriet .............................................................................................. 9 
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Utredning bemannad parklek 

1 Uppdragsbeskrivning 

 Bakgrund till utredningen 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 § 237 att 
Återremittera ärendet med syfte att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 
bemanning i Stadsparken. 

 Syfte och frågor 
Mot ovanstående bakgrund syftar utredningen till att ta fram förslag på parklek 
med bemanning.  

Frågor 

 Vad är en parklek? 
 Hur kan en parklek utformas? 
 Vilka möjligheter finns för att bedriva parklek i Stadsparken? 

 
Utredningen har genomfört av representanter för Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen, och Tekniska förvaltningen. 
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Utredning bemannad parklek 

2 Parklek 
En parklek är en bemannad lekplats. Parklekar har funnits sedan början av 
1900-talet, den första startade i Norrköping. De första större satsningarna på 
parklekar skedde i Stockholm där de bildades i syfte att ta hand om barn som 
saknade omsorg när föräldrarna arbetade. De först parklekarna med kommunalt 
anställd personal startade på 30-talet i Stockholm. Som mest fanns det 200 
bemannade parklekar i Stockholm.1  
 
På Stockholms Stads hemsida beskrivs ett femtiotal bemannade parklekar. 
Parklekarna drivs antingen av kommunen, på entreprenad eller av ideella 
föreningar. Förutom i Stockholm finns bl.a. parklekar i Karlstad, Solna, 
Göteborg, och Helsingborg. Dessutom har ytterligare några kommuner 
bemannad parklek sommartid.  
 
  

                                                      
1 Wikipedia 
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Utredning bemannad parklek 

2 Parklek 
En parklek är en bemannad lekplats. Parklekar har funnits sedan början av 
1900-talet, den första startade i Norrköping. De första större satsningarna på 
parklekar skedde i Stockholm där de bildades i syfte att ta hand om barn som 
saknade omsorg när föräldrarna arbetade. De först parklekarna med kommunalt 
anställd personal startade på 30-talet i Stockholm. Som mest fanns det 200 
bemannade parklekar i Stockholm.1  
 
På Stockholms Stads hemsida beskrivs ett femtiotal bemannade parklekar. 
Parklekarna drivs antingen av kommunen, på entreprenad eller av ideella 
föreningar. Förutom i Stockholm finns bl.a. parklekar i Karlstad, Solna, 
Göteborg, och Helsingborg. Dessutom har ytterligare några kommuner 
bemannad parklek sommartid.  
 
  

                                                      
1 Wikipedia 

Förskoleförvaltningen Tekniska förvaltningen 
Datum 
2020-02-18 

      
      

Sida 
6(10) 

 

Utredning bemannad parklek 

3 Utformningen av parklek 

 Uppdraget 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 § 237 att 
Återremittera ärendet med syfte att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 
bemanning i Stadsparken. 

 Organisatorisk hemvist 
Förskolenämnden ansvarar enligt nämndens reglemente för uppgifter avseende 
kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen 
enligt Skollagen och andra skolförfattningar.  

Förskoleförvaltningens bedömning är att Förskolenämndens verksamhet endast 
ska rikta sig mot barn i förskoleålder. Bemanningen på en parklek riktar sig 
främst mot barn i skolåldern och Förskoleförvaltningen är därför inte en 
lämplig huvudman för parklek. 

Där detta inte särskilt ankommer på annan, har Fritids- och folkhälsonämnden 
till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete och 
att främja fritidsverksamheten i kommunen. Fritids-och folkhälsoförvaltningen 
bör lämpligen svara för driften av parkleken, själva eller genom idéburet 
offentligt partnerskap (IOP). 

Tekniska nämnden har i uppgift att handlägga alla frågor rörande parker i den 
mån det inte ankommer på annan. Vidare åligger det Tekniska nämnden att 
handlägga alla frågor rörande projektering, byggnation samt skötsel/drift av 
Borås Stads lekplatser. Skötseln av en parklek bör lämpligen Tekniska nämnden 
ansvara för. 

 Verksamhetsidé för Parklek 
Verksamhetsidén är att parklek är en mötesplats för barn 0-12 år och 
vårdnadshavare där det ska finns möjlighet att leka på lekplatsen men där också 
pedagogiska aktiviteter sker i grupp i samarbete med barnens medföljande 
vuxna. Parkleken sker primärt genom utomhusaktiviteter i form av 
fritidsaktiviteter och utlånande av lekmaterial, men eventuell permanent 
verksamhet behöver ha en fysisk lokal att utgå från.  

Verksamheten bör vara öppen på vardagar för att möta föräldralediga med 
barn, men också på helger för att möta föräldrar som har barn i förskola och 
skola. Den nämnd som får eventuellt uppdrag att införa parklek bör besluta om 
öppettider. Som exempel har Parkleken Plikta i Göteborg öppet i stort sett 
dagligen klockan 10-17.  
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3.3.1 Målgrupp 
Verksamheten riktar sig mot barn 0-12 år och till deras vårdnadshavare och 
anhöriga. Vårdnadshavare ansvarar själva för sina barn och deltar själv i 
verksamheten. Därmed ges medföljande vuxna möjlighet till social gemenskap. 

3.3.2 Tillgänglighet och besöksantal 
Antalet besökare till en Parklek i Stadsparken är svåruppskattat men ett central 
läge genererar rimligtvis besökare från hela Borås Stad. 

3.3.3 Lokal och utemiljö 
Eventuell parklek föreslås utgå från befintlig lekplats i Stadsparken.  

Utöver förråd, lekmaterial, bänkar och bord, behöver en permanent parklek ha 
en lokal för inomhusaktiviteter och personalutrymmen. Lokalen behöver vara 
ca 100 kvm. 60 kvm innehåller lokal för inomhusaktiviteter med enklare kök, 
toalett för besökare samt förråd. 40 kvm innehåller personalutrymmen med 
kontor, pentry, toalett och dusch. 

Bedrivs parklek i begränsad form och enbart utomhus, kan eventuellt befintliga 
personalutrymmen och förråd som nyttjas av annan kommunal verksamhet 
användas av personalen. 

3.3.4 Bemanning 
Den nämnd som eventuellt får uppdraget att införa parklek bör föreslå vilken 
bemanning verksamheten behöver. 

Förskoleförvaltningen kan i dagsläget inte fullt ut bemanna kärnverksamheten 
med utbildad personal (barnskötare och förskollärare). Förskolenämnden gör 
därför bedömningen att nämnden inte kan avsätta personella resurser till 
verksamheten. Bedömningen är att parklek inte är förenligt med 
Förskolenämndens reglemente.  

Tekniska förvaltningen har varken kompetens eller personal för att bemanna en 
parklek. Bedömningen att den operativa driften av parklek inte är förenligt med 
Tekniska nämndens uppdrag och/eller verksamhet.  

 Budget och drift  
Inom ramen för befintliga budgetmedel finns inga förutsättningar hos 
utredande nämnder att bedriva parklek inom befintlig budgetram, utan 
eventuell verksamhet bygger på en utökad budgetram.  

I Göteborg drivs parkleken i kommunal regi. I Stockholm drivs parklekarna i 
kommunal regi, av ideella föreningar eller på privat entreprenad. Eventuellt kan 
bemanning och drift av parklek i Borås ske genom IOP.  
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3.3.1 Målgrupp 
Verksamheten riktar sig mot barn 0-12 år och till deras vårdnadshavare och 
anhöriga. Vårdnadshavare ansvarar själva för sina barn och deltar själv i 
verksamheten. Därmed ges medföljande vuxna möjlighet till social gemenskap. 

3.3.2 Tillgänglighet och besöksantal 
Antalet besökare till en Parklek i Stadsparken är svåruppskattat men ett central 
läge genererar rimligtvis besökare från hela Borås Stad. 

3.3.3 Lokal och utemiljö 
Eventuell parklek föreslås utgå från befintlig lekplats i Stadsparken.  

Utöver förråd, lekmaterial, bänkar och bord, behöver en permanent parklek ha 
en lokal för inomhusaktiviteter och personalutrymmen. Lokalen behöver vara 
ca 100 kvm. 60 kvm innehåller lokal för inomhusaktiviteter med enklare kök, 
toalett för besökare samt förråd. 40 kvm innehåller personalutrymmen med 
kontor, pentry, toalett och dusch. 

Bedrivs parklek i begränsad form och enbart utomhus, kan eventuellt befintliga 
personalutrymmen och förråd som nyttjas av annan kommunal verksamhet 
användas av personalen. 

3.3.4 Bemanning 
Den nämnd som eventuellt får uppdraget att införa parklek bör föreslå vilken 
bemanning verksamheten behöver. 

Förskoleförvaltningen kan i dagsläget inte fullt ut bemanna kärnverksamheten 
med utbildad personal (barnskötare och förskollärare). Förskolenämnden gör 
därför bedömningen att nämnden inte kan avsätta personella resurser till 
verksamheten. Bedömningen är att parklek inte är förenligt med 
Förskolenämndens reglemente.  

Tekniska förvaltningen har varken kompetens eller personal för att bemanna en 
parklek. Bedömningen att den operativa driften av parklek inte är förenligt med 
Tekniska nämndens uppdrag och/eller verksamhet.  

 Budget och drift  
Inom ramen för befintliga budgetmedel finns inga förutsättningar hos 
utredande nämnder att bedriva parklek inom befintlig budgetram, utan 
eventuell verksamhet bygger på en utökad budgetram.  

I Göteborg drivs parkleken i kommunal regi. I Stockholm drivs parklekarna i 
kommunal regi, av ideella föreningar eller på privat entreprenad. Eventuellt kan 
bemanning och drift av parklek i Borås ske genom IOP.  
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4 Parklek i Stadsparken 
4.1.1 Stadsparken 
På Borås Stads hemsida beskrivs parken på följande sätt: 
 
”Stadsparken är med sin rikliga grönska och mångfalden av växter en plats där besökaren 
får följa årstidernas olika växlingar. Växterna i form av stora gamla träd och blommande 
buskar sätter sin prägel på parken och skapar en variation som man kan se långt utanför 
parkens gränser. Vårblommande lökväxter pryder parkens gräsmattor och rabatter under 
våren. De följs av prunkande rabatter med sommarblommor och perenna växter.  
 
Parken har stor betydelse som stadsbyggnadselement med sina 33 700 kvm och är en av de 
byggstenar som skapar vår stad tillsammans med hus, vägar och vatten. Den förskönar 
staden med sin kraftiga grönska och vackra planteringar. Den hjälper människor att 
orientera sig och fungerar som ett landmärke.” 
 

 
 
De gräsytor i parken som klarar parklek uppmäts till 1400 m2, de ligger i 
anslutning till Orangeriet. Under sommaren upplåts gräsytan till föreningar och 
evenemang flera gånger i veckan. Bedömningen är att det i dagsläget inte finns 
plats för flertalet av de saker som den motion som utredningsuppdraget bygger 
på, bör finnas i en parklek såsom, grill, utegym, boulebana och pingisbord. Då 
ytan gränsar mot Viskan bedöms ytan som olämplig för parklek riktad mot 
yngre barn. Trots Stadsparkens relativt stora yta, är de ytor som bedöms vara 
lämpade för parklek små. På vintern finns en isbana som besökarna kan åka på 

1400 m2 
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som skulle kunna vara en del av parkleken. På sommarhalvåret är ytan 
reserverad till andra aktiviteter bland annat dans, musik och spontan lek.  

4.1.2 Lekplatsen 
Lekplatsen som finns i Stadsparken blev klar i september 2013. Barn i Borås 
fick möjlighet att vara med och rösta fram sin favoritlekplats. Lekplatsen är en 
form av utflyktslekplats där det finns fler och andra lekredskap än de som finns 
hemma på kvarterslekplatsen. Lekplatsen är intressant vid alla årstider, inte 
minst på vintern. Lekplatsen riktar sig främst mot barn i förskoleålder men även 
äldre barn upp till tolv år leker på lekplatsen.  

4.1.3 Orangeriet 
Orangeriet uppfördes i Borås Stads regi 2014. Initialt bedrev Miljöförvaltningen 
en mötesplats kring hållbar utveckling i lokalen, parallellt bedrevs 
restaurang/café/ av extern operatör. Dåvarande restauratör har gått i konkurs. 

Lokalförsörjningsnämnden har i oktober 2018 tecknat ett nytt driftsavtal för 
Orangeriet. Hela Orangeriet är uthyrt till operatören och går därför inte under 
en överskådlig framtid att nyttja till parklek. Berörda förvaltningar gör 
bedömningen att det inte går att få fram lokaler för parklek i Stadsparken. 

4.1.4 Sammantagen bedömning 
Bedömningen är att Stadsparken inte är lämplig för parklek i den form som 
uttrycks i motionen, detta då ytorna som kan anpassas till parklek är små och 
gränsar mot Viskan. Orangeriet är uthyrt och kan därför inte användas till 
Parklekens verksamhet och det bedöms vara svårt att få till ersättningslokaler i 
närheten. Enligt gällande detaljplan medges inte fler byggnader i parken. 

4.1.5 Alternativ för begränsad parklek i Stadsparken  

Begränsad bemanning i Stadsparken under sommarlovet 
En begränsad parklek i Stadsparken med enbart utomhusverksamhet skulle 
kunna bedrivas under sommarlovet av förslagsvis ferieungdomar. En 
förutsättning för att kunna bedriva en begränsad verksamhet är att lekmaterial 
finns för att lånas ut. Var lekmaterialet kan förvaras får utredas särskilt. 

Parklek via mobil enhet 
En mobil enhet kan komma till Stadsparken och bedriva parklek i begränsad 
omfattning. Enklare pausutrymmen och mindre förrådsutrymmen kan finnas i 
den mobila enheten. 

Parklek som utgår från Orangeriet 
Samtliga ytor och lokaler i Orangeriet är uthyrt till och med 2023-12-31. Om 
avtalet inte sägs upp, förlängs det med ytterligare tre år. Vill 
Kommunfullmäktige nyttja Orangeriet till parklek behöver en process påbörjas 
för att säga upp befintlig verksamhet i Orangeriet. Parklek som utgår från 
Orangeriet kan starta tidigast år 2024. 
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som skulle kunna vara en del av parkleken. På sommarhalvåret är ytan 
reserverad till andra aktiviteter bland annat dans, musik och spontan lek.  

4.1.2 Lekplatsen 
Lekplatsen som finns i Stadsparken blev klar i september 2013. Barn i Borås 
fick möjlighet att vara med och rösta fram sin favoritlekplats. Lekplatsen är en 
form av utflyktslekplats där det finns fler och andra lekredskap än de som finns 
hemma på kvarterslekplatsen. Lekplatsen är intressant vid alla årstider, inte 
minst på vintern. Lekplatsen riktar sig främst mot barn i förskoleålder men även 
äldre barn upp till tolv år leker på lekplatsen.  

4.1.3 Orangeriet 
Orangeriet uppfördes i Borås Stads regi 2014. Initialt bedrev Miljöförvaltningen 
en mötesplats kring hållbar utveckling i lokalen, parallellt bedrevs 
restaurang/café/ av extern operatör. Dåvarande restauratör har gått i konkurs. 

Lokalförsörjningsnämnden har i oktober 2018 tecknat ett nytt driftsavtal för 
Orangeriet. Hela Orangeriet är uthyrt till operatören och går därför inte under 
en överskådlig framtid att nyttja till parklek. Berörda förvaltningar gör 
bedömningen att det inte går att få fram lokaler för parklek i Stadsparken. 

4.1.4 Sammantagen bedömning 
Bedömningen är att Stadsparken inte är lämplig för parklek i den form som 
uttrycks i motionen, detta då ytorna som kan anpassas till parklek är små och 
gränsar mot Viskan. Orangeriet är uthyrt och kan därför inte användas till 
Parklekens verksamhet och det bedöms vara svårt att få till ersättningslokaler i 
närheten. Enligt gällande detaljplan medges inte fler byggnader i parken. 

4.1.5 Alternativ för begränsad parklek i Stadsparken  

Begränsad bemanning i Stadsparken under sommarlovet 
En begränsad parklek i Stadsparken med enbart utomhusverksamhet skulle 
kunna bedrivas under sommarlovet av förslagsvis ferieungdomar. En 
förutsättning för att kunna bedriva en begränsad verksamhet är att lekmaterial 
finns för att lånas ut. Var lekmaterialet kan förvaras får utredas särskilt. 

Parklek via mobil enhet 
En mobil enhet kan komma till Stadsparken och bedriva parklek i begränsad 
omfattning. Enklare pausutrymmen och mindre förrådsutrymmen kan finnas i 
den mobila enheten. 

Parklek som utgår från Orangeriet 
Samtliga ytor och lokaler i Orangeriet är uthyrt till och med 2023-12-31. Om 
avtalet inte sägs upp, förlängs det med ytterligare tre år. Vill 
Kommunfullmäktige nyttja Orangeriet till parklek behöver en process påbörjas 
för att säga upp befintlig verksamhet i Orangeriet. Parklek som utgår från 
Orangeriet kan starta tidigast år 2024. 
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Datum 
2020-03-25 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00668 3.3.5.25 
 

  

 

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 
Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner utredning avseende bemannad parklek och 
översänder den till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. Båda nämnderna har som svar på detta ställt sig bakom 
genomförd utredning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen och Tekniska förvaltningen.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 § 237 att Återremittera ärendet med 
syfte att ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete 
ta fram ett förslag på parklek med bemanning i Stadsparken.  

Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet 
som idag bedrivs mot målgruppen barn 0-12 år. Sedan Kommunfullmäktige 
beslutade om utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i 
parken är små och gränsar till Viskan samt att gällande detaljplan för området ej 
möjliggör att fler byggnader uppförs. 

I utredningen lyfts förslag på hur begränsad Parklek skulle kunna bedrivas I 
Stadsparken. 

Barnets bästa har beaktats i utredningen genom att förslagen är framtagna för 
att eventuell parklek ska bli så bra som möjligt för barnet, då målgruppen 
faktiskt är barn. Exempelvis genom att betona säkerhetsaspekten samt ta upp 
olika delar såsom tillgänglighet, lokaler, utemiljö och bemanning som måste tas 
hänsyn till.               

Beslutsunderlag 
1. Utredning bemannad parklek 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-17 § 237 Motion – Bemannad parklek 
året runt på Stadsparkens lekplats                                
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Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. Båda nämnderna har som svar på detta ställt sig bakom 
genomförd utredning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen och Tekniska förvaltningen.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 § 237 att Återremittera ärendet med 
syfte att ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete 
ta fram ett förslag på parklek med bemanning i Stadsparken.  

Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet 
som idag bedrivs mot målgruppen barn 0-12 år. Sedan Kommunfullmäktige 
beslutade om utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i 
parken är små och gränsar till Viskan samt att gällande detaljplan för området ej 
möjliggör att fler byggnader uppförs. 

I utredningen lyfts förslag på hur begränsad Parklek skulle kunna bedrivas I 
Stadsparken.  
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1 Uppdragsbeskrivning 

 Bakgrund till utredningen 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 § 237 att 
Återremittera ärendet med syfte att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 
bemanning i Stadsparken. 

 Syfte och frågor 
Mot ovanstående bakgrund syftar utredningen till att ta fram förslag på parklek 
med bemanning.  

Frågor 

 Vad är en parklek? 
 Hur kan en parklek utformas? 
 Vilka möjligheter finns för att bedriva parklek i Stadsparken? 

 
Utredningen har genomfört av representanter för Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen, och Tekniska förvaltningen. 
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2 Parklek 
En parklek är en bemannad lekplats. Parklekar har funnits sedan början av 
1900-talet, den första startade i Norrköping. De första större satsningarna på 
parklekar skedde i Stockholm där de bildades i syfte att ta hand om barn som 
saknade omsorg när föräldrarna arbetade. De först parklekarna med kommunalt 
anställd personal startade på 30-talet i Stockholm. Som mest fanns det 200 
bemannade parklekar i Stockholm.1  
 
På Stockholms Stads hemsida beskrivs ett femtiotal bemannade parklekar. 
Parklekarna drivs antingen av kommunen, på entreprenad eller av ideella 
föreningar. Förutom i Stockholm finns bl.a. parklekar i Karlstad, Solna, 
Göteborg, och Helsingborg. Dessutom har ytterligare några kommuner 
bemannad parklek sommartid.  
 
  

                                                      
1 Wikipedia 
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2 Parklek 
En parklek är en bemannad lekplats. Parklekar har funnits sedan början av 
1900-talet, den första startade i Norrköping. De första större satsningarna på 
parklekar skedde i Stockholm där de bildades i syfte att ta hand om barn som 
saknade omsorg när föräldrarna arbetade. De först parklekarna med kommunalt 
anställd personal startade på 30-talet i Stockholm. Som mest fanns det 200 
bemannade parklekar i Stockholm.1  
 
På Stockholms Stads hemsida beskrivs ett femtiotal bemannade parklekar. 
Parklekarna drivs antingen av kommunen, på entreprenad eller av ideella 
föreningar. Förutom i Stockholm finns bl.a. parklekar i Karlstad, Solna, 
Göteborg, och Helsingborg. Dessutom har ytterligare några kommuner 
bemannad parklek sommartid.  
 
  

                                                      
1 Wikipedia 
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3 Utformningen av parklek 

 Uppdraget 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 § 237 att 
Återremittera ärendet med syfte att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 
bemanning i Stadsparken. 

 Organisatorisk hemvist 
Förskolenämnden ansvarar enligt nämndens reglemente för uppgifter avseende 
kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen 
enligt Skollagen och andra skolförfattningar.  

Förskoleförvaltningens bedömning är att Förskolenämndens verksamhet endast 
ska rikta sig mot barn i förskoleålder. Bemanningen på en parklek riktar sig 
främst mot barn i skolåldern och Förskoleförvaltningen är därför inte en 
lämplig huvudman för parklek. 

Där detta inte särskilt ankommer på annan, har Fritids- och folkhälsonämnden 
till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete och 
att främja fritidsverksamheten i kommunen. Fritids-och folkhälsoförvaltningen 
bör lämpligen svara för driften av parkleken, själva eller genom idéburet 
offentligt partnerskap (IOP). 

Tekniska nämnden har i uppgift att handlägga alla frågor rörande parker i den 
mån det inte ankommer på annan. Vidare åligger det Tekniska nämnden att 
handlägga alla frågor rörande projektering, byggnation samt skötsel/drift av 
Borås Stads lekplatser. Skötseln av en parklek bör lämpligen Tekniska nämnden 
ansvara för. 

 Verksamhetsidé för Parklek 
Verksamhetsidén är att parklek är en mötesplats för barn 0-12 år och 
vårdnadshavare där det ska finns möjlighet att leka på lekplatsen men där också 
pedagogiska aktiviteter sker i grupp i samarbete med barnens medföljande 
vuxna. Parkleken sker primärt genom utomhusaktiviteter i form av 
fritidsaktiviteter och utlånande av lekmaterial, men eventuell permanent 
verksamhet behöver ha en fysisk lokal att utgå från.  

Verksamheten bör vara öppen på vardagar för att möta föräldralediga med 
barn, men också på helger för att möta föräldrar som har barn i förskola och 
skola. Den nämnd som får eventuellt uppdrag att införa parklek bör besluta om 
öppettider. Som exempel har Parkleken Plikta i Göteborg öppet i stort sett 
dagligen klockan 10-17.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

B 3576

Förskoleförvaltningen Tekniska förvaltningen 
Datum 
2020-02-18 

      
      

Sida 
7(10) 

 

Utredning bemannad parklek 

3.3.1 Målgrupp 
Verksamheten riktar sig mot barn 0-12 år och till deras vårdnadshavare och 
anhöriga. Vårdnadshavare ansvarar själva för sina barn och deltar själv i 
verksamheten. Därmed ges medföljande vuxna möjlighet till social gemenskap. 

3.3.2 Tillgänglighet och besöksantal 
Antalet besökare till en Parklek i Stadsparken är svåruppskattat men ett central 
läge genererar rimligtvis besökare från hela Borås Stad. 

3.3.3 Lokal och utemiljö 
Eventuell parklek föreslås utgå från befintlig lekplats i Stadsparken.  

Utöver förråd, lekmaterial, bänkar och bord, behöver en permanent parklek ha 
en lokal för inomhusaktiviteter och personalutrymmen. Lokalen behöver vara 
ca 100 kvm. 60 kvm innehåller lokal för inomhusaktiviteter med enklare kök, 
toalett för besökare samt förråd. 40 kvm innehåller personalutrymmen med 
kontor, pentry, toalett och dusch. 

Bedrivs parklek i begränsad form och enbart utomhus, kan eventuellt befintliga 
personalutrymmen och förråd som nyttjas av annan kommunal verksamhet 
användas av personalen. 

3.3.4 Bemanning 
Den nämnd som eventuellt får uppdraget att införa parklek bör föreslå vilken 
bemanning verksamheten behöver. 

Förskoleförvaltningen kan i dagsläget inte fullt ut bemanna kärnverksamheten 
med utbildad personal (barnskötare och förskollärare). Förskolenämnden gör 
därför bedömningen att nämnden inte kan avsätta personella resurser till 
verksamheten. Bedömningen är att parklek inte är förenligt med 
Förskolenämndens reglemente.  

Tekniska förvaltningen har varken kompetens eller personal för att bemanna en 
parklek. Bedömningen att den operativa driften av parklek inte är förenligt med 
Tekniska nämndens uppdrag och/eller verksamhet.  

 Budget och drift  
Inom ramen för befintliga budgetmedel finns inga förutsättningar hos 
utredande nämnder att bedriva parklek inom befintlig budgetram, utan 
eventuell verksamhet bygger på en utökad budgetram.  

I Göteborg drivs parkleken i kommunal regi. I Stockholm drivs parklekarna i 
kommunal regi, av ideella föreningar eller på privat entreprenad. Eventuellt kan 
bemanning och drift av parklek i Borås ske genom IOP.  
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3.3.1 Målgrupp 
Verksamheten riktar sig mot barn 0-12 år och till deras vårdnadshavare och 
anhöriga. Vårdnadshavare ansvarar själva för sina barn och deltar själv i 
verksamheten. Därmed ges medföljande vuxna möjlighet till social gemenskap. 

3.3.2 Tillgänglighet och besöksantal 
Antalet besökare till en Parklek i Stadsparken är svåruppskattat men ett central 
läge genererar rimligtvis besökare från hela Borås Stad. 

3.3.3 Lokal och utemiljö 
Eventuell parklek föreslås utgå från befintlig lekplats i Stadsparken.  

Utöver förråd, lekmaterial, bänkar och bord, behöver en permanent parklek ha 
en lokal för inomhusaktiviteter och personalutrymmen. Lokalen behöver vara 
ca 100 kvm. 60 kvm innehåller lokal för inomhusaktiviteter med enklare kök, 
toalett för besökare samt förråd. 40 kvm innehåller personalutrymmen med 
kontor, pentry, toalett och dusch. 

Bedrivs parklek i begränsad form och enbart utomhus, kan eventuellt befintliga 
personalutrymmen och förråd som nyttjas av annan kommunal verksamhet 
användas av personalen. 

3.3.4 Bemanning 
Den nämnd som eventuellt får uppdraget att införa parklek bör föreslå vilken 
bemanning verksamheten behöver. 

Förskoleförvaltningen kan i dagsläget inte fullt ut bemanna kärnverksamheten 
med utbildad personal (barnskötare och förskollärare). Förskolenämnden gör 
därför bedömningen att nämnden inte kan avsätta personella resurser till 
verksamheten. Bedömningen är att parklek inte är förenligt med 
Förskolenämndens reglemente.  

Tekniska förvaltningen har varken kompetens eller personal för att bemanna en 
parklek. Bedömningen att den operativa driften av parklek inte är förenligt med 
Tekniska nämndens uppdrag och/eller verksamhet.  

 Budget och drift  
Inom ramen för befintliga budgetmedel finns inga förutsättningar hos 
utredande nämnder att bedriva parklek inom befintlig budgetram, utan 
eventuell verksamhet bygger på en utökad budgetram.  

I Göteborg drivs parkleken i kommunal regi. I Stockholm drivs parklekarna i 
kommunal regi, av ideella föreningar eller på privat entreprenad. Eventuellt kan 
bemanning och drift av parklek i Borås ske genom IOP.  
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4 Parklek i Stadsparken 
4.1.1 Stadsparken 
På Borås Stads hemsida beskrivs parken på följande sätt: 
 
”Stadsparken är med sin rikliga grönska och mångfalden av växter en plats där besökaren 
får följa årstidernas olika växlingar. Växterna i form av stora gamla träd och blommande 
buskar sätter sin prägel på parken och skapar en variation som man kan se långt utanför 
parkens gränser. Vårblommande lökväxter pryder parkens gräsmattor och rabatter under 
våren. De följs av prunkande rabatter med sommarblommor och perenna växter.  
 
Parken har stor betydelse som stadsbyggnadselement med sina 33 700 kvm och är en av de 
byggstenar som skapar vår stad tillsammans med hus, vägar och vatten. Den förskönar 
staden med sin kraftiga grönska och vackra planteringar. Den hjälper människor att 
orientera sig och fungerar som ett landmärke.” 
 

 
 
De gräsytor i parken som klarar parklek uppmäts till 1400 m2, de ligger i 
anslutning till Orangeriet. Under sommaren upplåts gräsytan till föreningar och 
evenemang flera gånger i veckan. Bedömningen är att det i dagsläget inte finns 
plats för flertalet av de saker som den motion som utredningsuppdraget bygger 
på, bör finnas i en parklek såsom, grill, utegym, boulebana och pingisbord. Då 
ytan gränsar mot Viskan bedöms ytan som olämplig för parklek riktad mot 
yngre barn. Trots Stadsparkens relativt stora yta, är de ytor som bedöms vara 
lämpade för parklek små. På vintern finns en isbana som besökarna kan åka på 

1400 m2 
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som skulle kunna vara en del av parkleken. På sommarhalvåret är ytan 
reserverad till andra aktiviteter bland annat dans, musik och spontan lek.  

4.1.2 Lekplatsen 
Lekplatsen som finns i Stadsparken blev klar i september 2013. Barn i Borås 
fick möjlighet att vara med och rösta fram sin favoritlekplats. Lekplatsen är en 
form av utflyktslekplats där det finns fler och andra lekredskap än de som finns 
hemma på kvarterslekplatsen. Lekplatsen är intressant vid alla årstider, inte 
minst på vintern. Lekplatsen riktar sig främst mot barn i förskoleålder men även 
äldre barn upp till tolv år leker på lekplatsen.  

4.1.3 Orangeriet 
Orangeriet uppfördes i Borås Stads regi 2014. Initialt bedrev Miljöförvaltningen 
en mötesplats kring hållbar utveckling i lokalen, parallellt bedrevs 
restaurang/café/ av extern operatör. Dåvarande restauratör har gått i konkurs. 

Lokalförsörjningsnämnden har i oktober 2018 tecknat ett nytt driftsavtal för 
Orangeriet. Hela Orangeriet är uthyrt till operatören och går därför inte under 
en överskådlig framtid att nyttja till parklek. Berörda förvaltningar gör 
bedömningen att det inte går att få fram lokaler för parklek i Stadsparken. 

4.1.4 Sammantagen bedömning 
Bedömningen är att Stadsparken inte är lämplig för parklek i den form som 
uttrycks i motionen, detta då ytorna som kan anpassas till parklek är små och 
gränsar mot Viskan. Orangeriet är uthyrt och kan därför inte användas till 
Parklekens verksamhet och det bedöms vara svårt att få till ersättningslokaler i 
närheten. Enligt gällande detaljplan medges inte fler byggnader i parken. 

4.1.5 Alternativ för begränsad parklek i Stadsparken  

Begränsad bemanning i Stadsparken under sommarlovet 
En begränsad parklek i Stadsparken med enbart utomhusverksamhet skulle 
kunna bedrivas under sommarlovet av förslagsvis ferieungdomar. En 
förutsättning för att kunna bedriva en begränsad verksamhet är att lekmaterial 
finns för att lånas ut. Var lekmaterialet kan förvaras får utredas särskilt. 

Parklek via mobil enhet 
En mobil enhet kan komma till Stadsparken och bedriva parklek i begränsad 
omfattning. Enklare pausutrymmen och mindre förrådsutrymmen kan finnas i 
den mobila enheten. 

Parklek som utgår från Orangeriet 
Samtliga ytor och lokaler i Orangeriet är uthyrt till och med 2023-12-31. Om 
avtalet inte sägs upp, förlängs det med ytterligare tre år. Vill 
Kommunfullmäktige nyttja Orangeriet till parklek behöver en process påbörjas 
för att säga upp befintlig verksamhet i Orangeriet. Parklek som utgår från 
Orangeriet kan starta tidigast år 2024. 
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som skulle kunna vara en del av parkleken. På sommarhalvåret är ytan 
reserverad till andra aktiviteter bland annat dans, musik och spontan lek.  

4.1.2 Lekplatsen 
Lekplatsen som finns i Stadsparken blev klar i september 2013. Barn i Borås 
fick möjlighet att vara med och rösta fram sin favoritlekplats. Lekplatsen är en 
form av utflyktslekplats där det finns fler och andra lekredskap än de som finns 
hemma på kvarterslekplatsen. Lekplatsen är intressant vid alla årstider, inte 
minst på vintern. Lekplatsen riktar sig främst mot barn i förskoleålder men även 
äldre barn upp till tolv år leker på lekplatsen.  

4.1.3 Orangeriet 
Orangeriet uppfördes i Borås Stads regi 2014. Initialt bedrev Miljöförvaltningen 
en mötesplats kring hållbar utveckling i lokalen, parallellt bedrevs 
restaurang/café/ av extern operatör. Dåvarande restauratör har gått i konkurs. 

Lokalförsörjningsnämnden har i oktober 2018 tecknat ett nytt driftsavtal för 
Orangeriet. Hela Orangeriet är uthyrt till operatören och går därför inte under 
en överskådlig framtid att nyttja till parklek. Berörda förvaltningar gör 
bedömningen att det inte går att få fram lokaler för parklek i Stadsparken. 

4.1.4 Sammantagen bedömning 
Bedömningen är att Stadsparken inte är lämplig för parklek i den form som 
uttrycks i motionen, detta då ytorna som kan anpassas till parklek är små och 
gränsar mot Viskan. Orangeriet är uthyrt och kan därför inte användas till 
Parklekens verksamhet och det bedöms vara svårt att få till ersättningslokaler i 
närheten. Enligt gällande detaljplan medges inte fler byggnader i parken. 

4.1.5 Alternativ för begränsad parklek i Stadsparken  

Begränsad bemanning i Stadsparken under sommarlovet 
En begränsad parklek i Stadsparken med enbart utomhusverksamhet skulle 
kunna bedrivas under sommarlovet av förslagsvis ferieungdomar. En 
förutsättning för att kunna bedriva en begränsad verksamhet är att lekmaterial 
finns för att lånas ut. Var lekmaterialet kan förvaras får utredas särskilt. 

Parklek via mobil enhet 
En mobil enhet kan komma till Stadsparken och bedriva parklek i begränsad 
omfattning. Enklare pausutrymmen och mindre förrådsutrymmen kan finnas i 
den mobila enheten. 

Parklek som utgår från Orangeriet 
Samtliga ytor och lokaler i Orangeriet är uthyrt till och med 2023-12-31. Om 
avtalet inte sägs upp, förlängs det med ytterligare tre år. Vill 
Kommunfullmäktige nyttja Orangeriet till parklek behöver en process påbörjas 
för att säga upp befintlig verksamhet i Orangeriet. Parklek som utgår från 
Orangeriet kan starta tidigast år 2024. 
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 Kommunfullmäktige 

 

 
ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktiges återremiss i ärendet är genomförd.  
 
Förskolenämnden ges i uppdrag att implementera bemannad parklek med 
utgångspunkt i de möjliga lösningar som pekas på i den genomförda 
utredningen.           

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 att återremittera ovanstående ärende 
med syfte att ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i 
samarbete ta fram ett förslag på parklek med bemanning i Stadsparken. 
Fullmäktiges beslut byggde på ett förslag till motionssvar från 
Kommunstyrelsen med innebörden att Förskolenämnden och Tekniska 
nämnden har genomfört sitt uppdrag och bedömt att Stadsparkens lekplats inte 
lämpar sig för att bedriva Parklek på det sätt som motionärerna avsåg. 
Nämnderna angav i stället några alternativa ställen att bedriva parklek på.  

Förskolenämnden och Tekniska nämnden har nu kommit in med en 
gemensamt antagen utredning som går ut på att parklek skulle kunna vara ett 
positivt komplement till den fritidsverksamhet som idag bedrivs mot 
målgruppen barn 0-12 år. Sedan Kommunfullmäktige beslutade om 
utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i parken är små 
och gränsar till Viskan samt att gällande detaljplan för området ej möjliggör att 
fler byggnader uppförs. I utredningen lyfts förslag på hur begränsad Parklek 
skulle kunna bedrivas i Stadsparken. Barnets bästa har beaktats i utredningen 
bl.a. genom att betona säkerhetsaspekten samt ta upp olika delar såsom 
tillgänglighet, lokaler, utemiljö och bemanning som måste tas hänsyn till. 

Nämndernas sammantagna bedömning är liksom tidigare att Stadsparken inte 
är lämplig för parklek i den form som uttrycks i motionen då ytorna som kan 
anpassas till parklek är små och gränsar mot Viskan. Orangeriet är uthyrt och 
kan därför inte användas till Parklekens verksamhet och det bedöms vara svårt 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktiges återremiss i ärendet är genomförd.  
 
Förskolenämnden ges i uppdrag att implementera bemannad parklek med 
utgångspunkt i de möjliga lösningar som pekas på i den genomförda 
utredningen.           

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 att återremittera ovanstående ärende 
med syfte att ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i 
samarbete ta fram ett förslag på parklek med bemanning i Stadsparken. 
Fullmäktiges beslut byggde på ett förslag till motionssvar från 
Kommunstyrelsen med innebörden att Förskolenämnden och Tekniska 
nämnden har genomfört sitt uppdrag och bedömt att Stadsparkens lekplats inte 
lämpar sig för att bedriva Parklek på det sätt som motionärerna avsåg. 
Nämnderna angav i stället några alternativa ställen att bedriva parklek på.  

Förskolenämnden och Tekniska nämnden har nu kommit in med en 
gemensamt antagen utredning som går ut på att parklek skulle kunna vara ett 
positivt komplement till den fritidsverksamhet som idag bedrivs mot 
målgruppen barn 0-12 år. Sedan Kommunfullmäktige beslutade om 
utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i parken är små 
och gränsar till Viskan samt att gällande detaljplan för området ej möjliggör att 
fler byggnader uppförs. I utredningen lyfts förslag på hur begränsad Parklek 
skulle kunna bedrivas i Stadsparken. Barnets bästa har beaktats i utredningen 
bl.a. genom att betona säkerhetsaspekten samt ta upp olika delar såsom 
tillgänglighet, lokaler, utemiljö och bemanning som måste tas hänsyn till. 

Nämndernas sammantagna bedömning är liksom tidigare att Stadsparken inte 
är lämplig för parklek i den form som uttrycks i motionen då ytorna som kan 
anpassas till parklek är små och gränsar mot Viskan. Orangeriet är uthyrt och 
kan därför inte användas till Parklekens verksamhet och det bedöms vara svårt 
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att få till ersättningslokaler i närheten. Enligt gällande detaljplan medges inte 
fler byggnader i parken. Nämnderna föreslår i stället alternativ för begränsad 
parklek i Stadsparken. 

Begränsad bemanning i Stadsparken under sommarlovet. En begränsad 
parklek i Stadsparken med enbart utomhusverksamhet skulle kunna bedrivas 
under sommarlovet av förslagsvis ferieungdomar. En förutsättning för att 
kunna bedriva en begränsad verksamhet är att lekmaterial finns för att lånas ut. 
Var lekmaterialet kan förvaras får utredas särskilt.  

Parklek via mobil enhet. En mobil enhet kan komma till Stadsparken och 
bedriva parklek i begränsad omfattning. Enklare pausutrymmen och mindre 
förrådsutrymmen kan finnas i den mobila enheten.  

Parklek som utgår från Orangeriet. Samtliga ytor och lokaler i Orangeriet är 
uthyrt till och med 2023-12-31. Om avtalet inte sägs upp, förlängs det med 
ytterligare tre år. Vill Kommunfullmäktige nyttja Orangeriet till parklek behöver 
en process påbörjas för att säga upp befintlig verksamhet i Orangeriet. Parklek 
som utgår från Orangeriet kan starta tidigast år 2024. 

Den nämnd som eventuellt får uppdraget att införa parklek bör föreslå vilken 
bemanning verksamheten behöver. Nämnderna resonerar också kring vem som 
eventuellt kan vara verksamhetsägare ägare till en ev. parklek. Tekniska 
förvaltningen har varken kompetens eller personal för att bemanna en parklek. 
Bedömningen att den operativa driften av parklek inte är förenligt med 
Tekniska nämndens uppdrag och/eller verksamhet. 

Förskoleförvaltningen kan i dagsläget inte fullt ut bemanna kärnverksamheten 
med utbildad personal (barnskötare och förskollärare). Förskolenämnden gör 
därför bedömningen att nämnden inte kan avsätta personella resurser till 
verksamheten. Bedömningen är att parklek inte är förenligt med 
Förskolenämndens reglemente.  
 
Kommunstyrelsen noterar att Förskolenämnden redan i dag bedriver mobil 
öppen förskoleverksamhet och att en begränsad parklek i enlighet med 
förslagen i den genomförda utredningen skulle kunna vara en naturlig 
utveckling av den verksamheten.  

Kommunstyrelsen konstaterar att Tekniska nämnden och Förskolenämnden 
har presenterat en gedigen genomgång över vilka förutsättningar som bör råda 
om en fullgod parklek skall kunna etableras i Stadsparken. Omständigheter och 
begränsningar gör emellertid att detta inte är möjligt utifrån motionens 
intentioner. Nämnderna pekar dock mot alternativa på lösningar där 
stadsparken kan utgöra en bas. Förskolenämnden ges i uppdrag att 
implementera bemannad parklek med utgångspunkt i de möjliga lösningar som 
pekats på i den genomförda utredningen. Kostnadsfrågan får hanteras som en 
del av arbetet med Borås Stads och Förskolenämndens budget för 2022.  
 
Kommunstyrelsen konstaterar också att entusiasmen att vara verksamhetsägare 
hos de rapporterade nämnderna inte är tydlig. Detta kan nog i och för sig vara 
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ett riktigt konstaterande. Rimligtvis är det Fritids- och folkhälsonämnden som 
skulle kunna vara ansvarig nämnd. Det är inte kommunstyrelsens roll att föreslå 
något konkret utförandeuppdrag i detta läge. Om Kommunfullmäktige utifrån 
utredningen vill ge ett konkret uppdrag får detta arbetas in i samband med 
budgetprocessen 2022. I annat fall bör ev. förslag komma från verksamheten 
och prioriteras i vanlig ordning mot andra angelägna behov. 

 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Beslut från Tekniska nämnden och Förskolenämnden 
3. Utredning bemannad parklek 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tekniska nämnden 
2. Förskolenämnden 
3. Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 

För Allianspartierna  
 
Moderaterna   Kristdemokraterna 
 
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.             

Ärendet i sin helhet 
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2020 på +5,7 mnkr jämfört 
med +0,4 mnkr för 2019. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 57,4 mnkr, 
balansomslutningen 160,6 mnkr och soliditeten 36 % (f å 34 %). Borås Stads 
kostnad 2020 till förbundet var 86,7 mnkr (f å 83,5 mnkr).      

Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive 
förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Revisorerna bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Sammantaget bedöms resultatet enligt 
årsredovisningen vara förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 
2020 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.        

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2021-06-07 
2. Årsredovisning och revisionsberättelse från Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, 2021-04-29   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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ett riktigt konstaterande. Rimligtvis är det Fritids- och folkhälsonämnden som 
skulle kunna vara ansvarig nämnd. Det är inte kommunstyrelsens roll att föreslå 
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Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.             

Ärendet i sin helhet 
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2020 på +5,7 mnkr jämfört 
med +0,4 mnkr för 2019. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 57,4 mnkr, 
balansomslutningen 160,6 mnkr och soliditeten 36 % (f å 34 %). Borås Stads 
kostnad 2020 till förbundet var 86,7 mnkr (f å 83,5 mnkr).      

Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive 
förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Revisorerna bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Sammantaget bedöms resultatet enligt 
årsredovisningen vara förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 
2020 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.        

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2021-06-07 
2. Årsredovisning och revisionsberättelse från Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, 2021-04-29   
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Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Till Kommunfullmäktige
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Svenljunga kommun (kansliet@svenljunga.se); Tranemo Kommun 
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Kopia: Ann Larsson 
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Revisonsberättelse 2020 inscannad.pdf; § 14 Årsredovisning och 
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Prioritet: Hög 
 
 
Hej 
 
Bifogar underlag för ärendet Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund för vidare 
behandling i er kommun samt beslut i Kommunfullmäktige. 
När beslut är taget hos er vill vi ha protokollsutdrag på beslutet. 
 
Bifogat: 
Protokollsutdrag direktionen beslut 2021-03-26 
Revisionsberättelse 
Revisorernas granskningsrapport 
 
Årsredovisningen inkl. bilagor kan ni ladda ner via denna länk: 
https://sodraalvsborgsrf-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lg_sarf_serf_se/EcCqhPXI0rBAq8T0X9o6g-
wB0s2OqVlTkfIVJnbNqobTFw?e=v5XUwK 
 
mvh/Susanne 
 
 
Susanne Kling 
Personalstrateg 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås 
033-17 29 03, mobil 070-992 51 29, fax 033-172925 
susanne.kling@serf.se 
www.serf.se  
 
En fungerande brandvarnare ger en tidig varning vid brand. Testa din brandvarnare genom att trycka på 
testknappen.  
Hör du en larmsignal fungerar den. Om den inte larmar måste du byta batteri eller hela brandvarnaren. 
 

 
     
     FÖLJ OSS 

       
  @raddningSARF 
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Borås Stads Revisionskontor 
Besöksadress:  Sturegatan 42                                                      Telefonnummer: 033-35 71 56 
Postadress:       Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås      
Hemsida:          http://www.boras.se/revisionskontoret            E-post: revisionskontoret@boras.se 

Stefan Sjöblom 
Anna Sandström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Granskning av  

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds  
         årsredovisning 

 
     År 2020 
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1 Inledning 
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om 
årsredovisningen är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.   
 
Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen 
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads 
Revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.   
 
Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning 
och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av förbundets verksamhet som har genomförts under året. 

1.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och 
väsentlighetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) som används i granskningen. 
 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med God 
redovisningssed? 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses utfallet i 
förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar) 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet? 

• Har balanskravet uppfyllts? 

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål, finansiella 
likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?  

1.2 Revisionskriterier 
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.  
 
Räkenskaperna granskas enligt följande: 
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1 Inledning 
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Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av förbundets verksamhet som har genomförts under året. 

1.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och 
väsentlighetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) som används i granskningen. 
 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med God 
redovisningssed? 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses utfallet i 
förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar) 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet? 

• Har balanskravet uppfyllts? 

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål, finansiella 
likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?  

1.2 Revisionskriterier 
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.  
 
Räkenskaperna granskas enligt följande: 
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• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap kommunallagen, d.v.s. att 

räkenskaper och årsredovisning upprättats 

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den ekonomiska 
ställningen vid årets slut 

• Att upplysning lämnats om borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser 

• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God 
redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och 
rekommendationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god 
sed 

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser SÄRF) 

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovisningsåret) 

Övriga delar kommer att granskas översiktligt i syfte att bedöma om uppgifter som ska ingå i 
årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats.  

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 
Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ansvarig. 

1.4 Metod   
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar att 
granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att pröva de 
redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med 
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för 
väsentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande.  
 
Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd1. 
Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av 
konton med större avvikelser mellan åren 2019 och 2020 har utförts.  
 
En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar och kontroll av anläggningsreskontran, moms- och skatteredovisning utförts. En 
redogörelse av pensionsavsättning och prognos har avhandlats.  
 
Stickprov av förbundets specifikationer har genomförts. 
 
Avstämning har skett med förbundets ekonomiavdelning.  
 

 
1 Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och 
Revisionsenheten i Sörmlands läns landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut 
och årsredovisning   
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1.5 Projektorganisation 
Stefan Sjöblom är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Sandström.  
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2 Granskningsresultat 
Nedan avrapporteras de iakttagelser och granskningsresultat som framkommit vid granskning av 
förbundets årsredovisning.  

2.1 Årsredovisning  
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunalförbund   
upprätta en årsredovisning.2   
En årsredovisning ska bestå av:  
   - en resultaträkning, 
   - en balansräkning, 
   - en kassaflödesanalys, 
   - noter, 
   - en driftredovisning, 
   - en investeringsredovisning, och 
   - en förvaltningsberättelse. 

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med 
den kommunala bokförings och redovisningslagen och god redovisningssed. 

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. 

2.1.1 Förvaltningsberättelse  
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 11 kap ska en 
förvaltningsberättelse innehålla följande delar:  
 

• Utvecklingen av verksamheten 
• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
• Händelser av väsentlig betydelse 
• Förväntad utveckling 
• Väsentliga personalförhållanden 
• Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 
• God ekonomisk hushållning 
• Ekonomisk ställning 
• Balanskravsresultat 

 
I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under 
rapportperioden. Revisionskontoret bedömer att SÄRF:s årsredovisning följer den uppställning 
som anges i 11 kap i LKBR.  
 
Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen innehåller en sammanställning av 
mål och uppdrag och att framställningen i allt väsentligt är deskriptiv. I årsredovisningen 
genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 
2020.  
Revisionskontoret bedömer att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. 

 
2 LKBR, 1 Kap. 3§ 
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2.2 Redovisningsprinciper  
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut. 

2.3 Balanskrav  
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och 
redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt 
kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet 
att inte reglera ett negativt resultat.  
 
RKR har i sin rekommendation RKR R15 Förvaltningsberättelse lämnat information om 
beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om 
balanskrav i LKBR och kommunallagen.  
 
Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för 
vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.  
 
SÄRF redovisar en avstämning av balanskravet enligt RKR R15 i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets överskott för året uppgår till 5,8 mnkr och det finns inga negativa historiska resultat 
att beakta. 

2.4 Resultat- och balansräkning 
Enligt 5 kap. 1 § LKBR ska resultaträkningen i sammandrag redovisa samtliga intäkter och 
kostnader under räkenskapsåret. Enligt 5 kap 2 § LKBR ska resultaträkningen ställas upp i 
följande form:  
 

• Verksamhetens intäkter 
• Verksamhetens kostnader 
• Avskrivningar 
• Verksamhetens nettokostnader 
• Skatteintäkter 
• Generella statsbidrag och utjämning 
• Verksamhetens resultat 
• Finansiella intäkter 
• Finansiella kostnader 
• Resultat efter finansiella poster 
• Extraordinära poster 

 
Enligt 6 kap 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa förbundets samtliga 
tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.  
 
Revisionskontoret konstaterar att SÄRF:s resultat- och balansräkning redovisar samtliga intäkter 
och kostnader under räkenskapsåret. Uppställningen följer lagstiftningens format och i de fall 
inga poster finns är dessa rubriker inte medtagna.  
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2.2 Redovisningsprinciper  
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut. 

2.3 Balanskrav  
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och 
redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt 
kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet 
att inte reglera ett negativt resultat.  
 
RKR har i sin rekommendation RKR R15 Förvaltningsberättelse lämnat information om 
beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om 
balanskrav i LKBR och kommunallagen.  
 
Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för 
vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.  
 
SÄRF redovisar en avstämning av balanskravet enligt RKR R15 i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets överskott för året uppgår till 5,8 mnkr och det finns inga negativa historiska resultat 
att beakta. 

2.4 Resultat- och balansräkning 
Enligt 5 kap. 1 § LKBR ska resultaträkningen i sammandrag redovisa samtliga intäkter och 
kostnader under räkenskapsåret. Enligt 5 kap 2 § LKBR ska resultaträkningen ställas upp i 
följande form:  
 

• Verksamhetens intäkter 
• Verksamhetens kostnader 
• Avskrivningar 
• Verksamhetens nettokostnader 
• Skatteintäkter 
• Generella statsbidrag och utjämning 
• Verksamhetens resultat 
• Finansiella intäkter 
• Finansiella kostnader 
• Resultat efter finansiella poster 
• Extraordinära poster 

 
Enligt 6 kap 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa förbundets samtliga 
tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.  
 
Revisionskontoret konstaterar att SÄRF:s resultat- och balansräkning redovisar samtliga intäkter 
och kostnader under räkenskapsåret. Uppställningen följer lagstiftningens format och i de fall 
inga poster finns är dessa rubriker inte medtagna.  
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2.4.1 Ekonomiskt resultat  
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) redovisar ett överskott på 5,8 mnkr för 
perioden 2020-01-01 – 2020-12-31, vilket innebär ett positivt resultat om 8,0 mnkr jämfört med 
budget för samma period.  
 
Överskottet beror i huvudsak på lägre pensionskostnader enligt KPA:s prognos 31 december 
2020 som är framtagen enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) RIPS19, Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld. Av de nio medarbetare som kunde gå i avtalspension (SAP-R) under 
2020 gick två stycken i pension. Det pågår en generationsväxling inom förbundet.  
 
Det egna kapitalet uppgår till 57,4 mnkr (år 2019: 51,7 mnkr). Eget kapital ska täcka den 
ansvarsförbindelse som finns för pensionsutfästelse före 1997 på 13,1 mnkr samt förbundets 
risker.  
 
Revisionskontorets uppdrag är att bedöma om årsredovisningens ekonomiska resultat är förenligt 
med Direktionens beslut om finansiella mål och om verksamheten bedrivs i enlighet med 
fastställda mål.  
 
Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt rambudget. 
Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är nollresultat varje enskilt år. I 
beslutad rambudget ingår kostnad för SAP-R (Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst) 
enligt prognos per föregående årsskifte.  
 
Revisionskontoret noterar att det finansiella målet om ett nollresultat uppnås.  

2.5 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed  
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed.  
 
Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutets 
transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i 
redovisningssystemet. 

2.5.1 Investeringar  
Revisionskontoret har granskat RKR R14 Investeringsredovisning. SÄRF följer huvudsakligen 
RKR R14 avseende investeringsredovisning. Årets investeringar uppgår till 2,8 mnkr. 
Investeringsbudgeten uppgick till 24,0 mnkr. Förbundet lämnar en förklaring till varför årets 
investeringar avviker mot budget. Under första halvåret 2021 kommer merparten av de planerade 
investeringarna att genomföras.  
 
De budgeterade investeringarna 2020 består främst av lastväxlare Guttasjön och Svenljunga (3,8 
mnkr), utbildningscontainer Guttasjön (1,6 mnkr), och ledningscentral (1,0 mnkr varav MSB 
betalar 50 %). De färdigställda investeringarna under 2020 avser transportbilar/räddningsbil (2,1 
mnkr och räddningsutrustning (0,7 mnkr). Stickprov har gjorts för att stämma av att inköpta 
fordon finns i fordonsparken.  

2.5.2 Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har 
inverkat på verksamhetens likvida ställning. Revisionskontoret har granskat RKR R13 
Kassaflödesanalys. Kassaflödesanalysen med tillhörande noter är korrekt. Enligt RKR R13 ska 
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räntor och utdelningar hänföras till den löpande verksamheten. SÄRF redovisar erlagd ränta 
(inklusive ränta på pension) i kassaflödesanalysen. Det är en ränta på pensionen som uppstår 
genom att man så att säga lånar de anställdas pensionsmedel tills pensionen betalas ut. Det är 
alltså att betrakta som en ränta på lån och en finansiell kostnad. Kassaflödesanalysen stämmer 
med RKR R13.  
 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har 
inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen bedöms överensstämma 
med RKRs rekommendation. 

2.5.3 Övriga rekommendationer från RKR 
Revisionskontoret har granskat RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar. SÄRF har inga 
immateriella anläggningstillgångar.  
 
Revisionskontoret har granskat RKR R4 Materiella anläggningstillgångar. SÄRF följer RKR 
R4 och har lämnat not i balansräkningen avseende anläggningstillgångar. 

2.6 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning  
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att 
Kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § 
kommunallagen. Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta 
om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen”.  
 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts 
och följts.3 Förbundet bedömer i årsredovisningen att SÄRF uppfyller kraven på god ekonomisk 
hushållning.  
 
Revisionskontoret noterar att SÄRF:s budget och årsredovisning har en skrivning om god 
ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår det finansiella målet för 2020, det vill säga uppnår 
minst ett nollresultat. Verksamhetsmålen enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor och 
verksamhetsplan och internbudget 2020 redovisas nedan i 2.7.   

2.7 Måluppfyllelse  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds målarbete  
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och flerårsplan ska 
innehålla finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska följas upp 
kontinuerligt, och det är Direktionens ansvar att i årsredovisningen utvärdera måluppfyllelsen.  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för förbundets 
verksamhet. Direktionen beslutar om ett handlingsprogram som reglerar målsättning och 
ambitioner för SÄRF för varje mandatperiod. Förbundsordning och handlingsprogram fastställs 
av respektive medlemskommuns fullmäktige.  
 
Direktionen tog beslut 6 december 2019 om SÄRF:s vision samt om det övergripande  
handlingsprogrammet för perioden 2020-2023. Handlingsprogrammet syftar till att vara ett 
strategiskt styrdokument för SÄRF som kan anpassas utefter rådande förhållanden och 

 
3 LKBR 11 kap. 8 § 
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räntor och utdelningar hänföras till den löpande verksamheten. SÄRF redovisar erlagd ränta 
(inklusive ränta på pension) i kassaflödesanalysen. Det är en ränta på pensionen som uppstår 
genom att man så att säga lånar de anställdas pensionsmedel tills pensionen betalas ut. Det är 
alltså att betrakta som en ränta på lån och en finansiell kostnad. Kassaflödesanalysen stämmer 
med RKR R13.  
 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har 
inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen bedöms överensstämma 
med RKRs rekommendation. 

2.5.3 Övriga rekommendationer från RKR 
Revisionskontoret har granskat RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar. SÄRF har inga 
immateriella anläggningstillgångar.  
 
Revisionskontoret har granskat RKR R4 Materiella anläggningstillgångar. SÄRF följer RKR 
R4 och har lämnat not i balansräkningen avseende anläggningstillgångar. 

2.6 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning  
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att 
Kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § 
kommunallagen. Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta 
om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen”.  
 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts 
och följts.3 Förbundet bedömer i årsredovisningen att SÄRF uppfyller kraven på god ekonomisk 
hushållning.  
 
Revisionskontoret noterar att SÄRF:s budget och årsredovisning har en skrivning om god 
ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår det finansiella målet för 2020, det vill säga uppnår 
minst ett nollresultat. Verksamhetsmålen enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor och 
verksamhetsplan och internbudget 2020 redovisas nedan i 2.7.   

2.7 Måluppfyllelse  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds målarbete  
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och flerårsplan ska 
innehålla finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska följas upp 
kontinuerligt, och det är Direktionens ansvar att i årsredovisningen utvärdera måluppfyllelsen.  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för förbundets 
verksamhet. Direktionen beslutar om ett handlingsprogram som reglerar målsättning och 
ambitioner för SÄRF för varje mandatperiod. Förbundsordning och handlingsprogram fastställs 
av respektive medlemskommuns fullmäktige.  
 
Direktionen tog beslut 6 december 2019 om SÄRF:s vision samt om det övergripande  
handlingsprogrammet för perioden 2020-2023. Handlingsprogrammet syftar till att vara ett 
strategiskt styrdokument för SÄRF som kan anpassas utefter rådande förhållanden och 

 
3 LKBR 11 kap. 8 § 
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förändringar som sker i samhället. Programmet beskriver SÄRF:s förebyggande-, operativa- och 
stödverksamhet samt drar upp breda riktlinjer för de kommande fyra åren. De övergripande 
målen i handlingsprogrammet bygger på räddningstjänstens uppdrag som bryts ned till mål i 
årliga verksamhetsplaner. 
 
Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för 
perioden 2020-2023. Hur detta ska genomföras beskriver SÄRF i den årliga verksamhetsplanen.4   
De fyraåriga säkerhetsmålen (totalt 12 stycken) är uppdelade i tre kategorier; före händelse, under 
händelse och efter händelse. Varje säkerhetsmål är uppdelat på ett eller flera årliga prestationsmål. 
Prestationsmål för 2020 fastställdes av Direktionen 6 december 2019 i Verksamhetsplan och 
internbudget för 2020. Sammantaget fastställdes 24 prestationsmål för 2020 uppdelat på 
kategorierna; före händelse (11 st.), under händelse (9 st.) och efter händelse (4 st.). 
 
I årsredovisningen framgår säkerhetsmålen som gäller för perioden 2020-2023 samt de 
prestationsmål som är beslutade för 2020.  
 
Samtliga beslutade prestationsmål i verksamhetsplanen följs upp i årsredovisningen tillsammans 
med en skattning i procent av måluppfyllelsen/genomförandet.  
 
Måluppfyllelsen per den 31 december 2020 redovisas i enlighet med nedanstående: 
 
Förbundets prestationsmål 2020 för säkerhetsmål, Före händelse 
 
0 

 

5 
 

6 
 

  av 11 prestationsmål 2020 
 
Förbundets prestationsmål 2020 för säkerhetsmål, Under händelse 
 
0 

 

2 
 

7 
 

  av 9 prestationsmål 2020  
 
Förbundets prestationsmål 2020 för säkerhetsmål, Efter händelse 
 
0 

 

0 
 

4 
 

  av 4 prestationsmål 2020 
 
Sammantaget redovisar förbundet följande måluppfyllelse per 31 december 2020 
 
0 

 

7 
 

17 
 

      av 24 prestationsmål 2020 
 
Sammantaget är 7 av 24 prestationsmål inte helt uppfyllda under 2020. Förbundet skattar i 
årsredovisningen måluppfyllelsen totalt sett till 91 % uppnått under året. Prestationsmål där 
förbundet skattat måluppfyllelsen till mindre än 100 % under perioden (totalt 7 prestationsmål) 
förtydligas med kommentarer om orsaken till förhållandena och förbundets planerade åtgärder. 
 
Förbundet har under året arbetat med samtliga prestationsmål. På grund av den rådande covid-19  
pandemin har exempelvis brandstationen på Olovsholmsgatan i Borås varit stängd för externa 
besökare. Prestationsmål som innehåller aktiviteter med fysisk närvaro såsom exempelvis 
deltagande på lokala evenemang och utbildning till enskilda i egensotning har inte kunnat 
genomföras enligt plan under 2020 menar förbundet. Vidare menar förbundet att utförandet av 
några av de andra prestationsmålen inte kunnat genomföras på grund av förändringar i LSO – 

 
4 SÄRF:s Verksamhetsplan, beslutad av Direktionen 6 december 2019 
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lagstiftningen och att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska besluta om nya 
föreskrifter under 2021. Förbundet framhäver att framtagandet av riskanalys som underlag för 
operativ förmåga därför hänskjuts till arbetet med handlingsprogram, enligt en framtagen 
nationell modell som ska gälla från 2022.  

2.8 Konsekvenser av coronaviruset 
SÄRF:s arbete har påverkats av covid-19 pandemin. På grund av pandemin omprioriterades 
tillsynsplanen från vårdboenden till industrifastigheter under årets första del. Trots detta 
genomfördes hälften av årets inplanerade vårdboendetillsyner och samtliga sjukhustillsyner. 
Flertalet informationsinsatser har gjorts för att lyfta hur verksamheten anpassats på grund av 
pandemin. Bland annat vilken typ av skyddsutrustning som används i olika situationer samt 
uppmanat allmänheten att följa myndigheters råd och rekommendationer för att minska 
smittspridning. Information har löpande delats från nationell krisinformation där vidimerad och 
aktuell information från myndigheter samlas.5 
 
Årets utbildningsinsatser har också påverkats av pandemin. I början av året var övningsfältet i 
princip fullbokat och brandkunskapsutbildning genomfördes enligt plan. Under året 
producerades en webbutbildning.6 
 
Totalt sett över året har covid-19 pandemin inneburit ett positivt ekonomiskt resultat om cirka 
1,5 mnkr.  

2.9 Särskilda bevakningsområden  
Revisorerna i SÄRF har särskilt under året bevakat följande områden: personalförsörjning 
(brandingenjör etc.), Guttasjöns övningsområde, samverkan med kommunernas krisberedskap 
och omlokalisering av brandstationen i Ulricehamn.   
 
Personalförsörjning (brandingenjör etc.) 
Varje år genomförs två rekryteringsprocesser för personal till stationer med 
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB, samt en rekryteringsprocess för brandmän 
till heltidsstationerna i Borås och Skene. Under året har även en rekrytering genomförts av en 
chef till den förebyggande avdelningen, Skydd och Samhälle. Totalt har 22 personer börjat arbeta 
på SÄRF:s RiB-stationer under 2020 samtidigt som 16 personer slutat under året.  
 
Årets grund- och rökdykarutbildningar har varit fulltecknande. Pandemins påverkan har 
inte förhindrat genomförandet av dessa utbildningar. Under året har 27 nya praktikanter anställts 
och det innebär att dessa får prova på arbetet och får möjlighet att vara praktikanter under en 
begränsad period på aktuell RiB-station. Det finns för närvarande inga vakanser vad gäller 
brandingenjör. Förbundet menar att man är fullbemannade.  
 
Guttasjöns övningsområde  
Under de tre senaste åren har fokus varit på renovering och upprustning avseende SÄRF:s 
övningsfält på Guttasjön. En förstudie kring möjlighet till ombyggnation av huvudbyggnaden har 
genomförts under 2019 då den är i stort behov av renovering menar förbundet. Entrén och 
matsalen kommer bland annat renoveras och det kommer att skapas fler utbildningslokaler. År 
2020 har inneburit ytterligare steg för att förnya anläggningen. En ny övningsplats på 3000 
kvadratmeter har färdigställts under året. Platsen kommer att användas för utbildning i hantering 
av bland annat motorsåg och skärsläckare.    

 
5 SÄRF, Årsredovisning s.14-18 
6 Ibid 
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Totalt sett över året har covid-19 pandemin inneburit ett positivt ekonomiskt resultat om cirka 
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och omlokalisering av brandstationen i Ulricehamn.   
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Årets grund- och rökdykarutbildningar har varit fulltecknande. Pandemins påverkan har 
inte förhindrat genomförandet av dessa utbildningar. Under året har 27 nya praktikanter anställts 
och det innebär att dessa får prova på arbetet och får möjlighet att vara praktikanter under en 
begränsad period på aktuell RiB-station. Det finns för närvarande inga vakanser vad gäller 
brandingenjör. Förbundet menar att man är fullbemannade.  
 
Guttasjöns övningsområde  
Under de tre senaste åren har fokus varit på renovering och upprustning avseende SÄRF:s 
övningsfält på Guttasjön. En förstudie kring möjlighet till ombyggnation av huvudbyggnaden har 
genomförts under 2019 då den är i stort behov av renovering menar förbundet. Entrén och 
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5 SÄRF, Årsredovisning s.14-18 
6 Ibid 
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Förarbete med till- och ombyggnation av övningsfältets huvudbyggnad har fortlöpt under året. 
Direktionen i SÄRF beslutade efter en förankringsprocess med Medlemsrådet 
(medlemskommunernas politiska ledningar) under våren 2020 att tillstyrka den utarbetade 
projekteringsframställan för vidare beslut inom Borås Stad. Framställan godkändes av 
Kommunfullmäktige varefter en enhällig Direktion beslutade om att gå vidare i processen 
varefter ett nytt beslut ska fattas efter anbudstidens utgång.  
 
Beroende på utgången av upphandlingen så kan bygget starta under hösten 2021 menar 
förbundet. Lokalförsörjningsnämnden i Borås Stad skriver i sin budget för 2021 att totalt avsätts 
18,9 mnkr varav 5,9 mnkr för år 2021. Projektet beräknas vara klart 2022. Förbundets 
bedömning är att en eventuell ombyggnad inte ska påverka verksamheten på övningsfältet.  
 
Samverkan med kommunernas krisberedskap  
Under året har tjänsten som krisberedskapssamordnare på SÄRF som ska jobba mot 
kommunerna inte tillsatts. Förbundet uppger att ledningen ska se över eventuella förändringar 
avseende denna tjänst. SÄRF har regelbundna kontakter med respektive medlemskommuns 
krisberedskapsorganisation.  
 
Omlokalisering av brandstationen i Ulricehamn  
Den nuvarande stationen är belägen på Dalgatan 2 i lokaler på ett par tusen kvadratmeter dit 
räddningstjänsten flyttade in 1985. Ulricehamn växer och det finns planer på att bebygga området 
där den nuvarande stationen ligger med bostäder. Stationen behöver flyttas för att förbättra 
trafikflödet in och ut ur Ulricehamn.  
 
Kommunen arbetar tillsammans med SÄRF med att utreda var den nya brandstationen ska 
lokaliseras. Det är många parametrar som måste tas med i beräkningarna menar förbundet. Det 
geografiska läget för brandstationen kan enligt information på SÄRFs hemsida inte ändras särskilt 
mycket om anspänningstiden inte ska påverkas. Flyttas stationen norrut kommer man närmre 
många arbetsplatser men för långt ifrån många bostäder och vice versa framgår det av 
informationen på hemsidan.7 För närvarande ligger initiativet hos kommunen. Som det ser ut nu 
ska en ny brandstation stå klar år 2024. 

2.10 Fördjupad granskning  
De förtroendevalda revisorerna har genomfört en granskning av hyressättning av SÄRF:s 
verksamhetslokaler. Syftet med granskningen har varit att granska hur principerna för 
hyressättning, renoveringar, nybyggnationer och nyetableringar av de lokaler förbundet hyr i 
medlemskommunerna ser ut. 
 
Granskningen visar att fyra av sex medlemskommuner inte anser att hyran täcker kommunens 
kostnader. Förbundets självskattning visar att majoriteten av de inhyrda lokalerna antingen är i 
dåligt skick eller saknar de funktionella förutsättningar som krävs för att bedriva verksamheten i 
enlighet med förbundets interna mål och riktlinjer.  
 
Den samlade bedömningen är att medlemskommunerna, med få undantag, inte i tillräcklig 
utsträckning lever upp till förbundsordningens krav om att tillämpa självkostnadsprincipen, samt 
att tillhandahålla nödvändiga och ändamålsenliga lokaler. Det saknas dessutom en sammanhållen 
process inom förbundet som tydliggör beslutsgången för investeringar.  
 

 
7 https://serf.se/om-oss/organisation/raddningsstyrkor/ulricehamn-rib/ 
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Direktionen rekommenderas att i samverkan med medlemskommunerna:    
• Utreda möjligheten att inrätta en enhetlig hyressättningsprincip för samtliga 

medlemskommuner i syfte att säkerställa att självkostnadsprincipen uppfylls, samt att 
motverka risken för dolda värdeöverföringar kommunerna emellan. 

• Tydliggöra vilka kvalitativa och funktionella förutsättningar som inhyrda lokaler förväntas 
upprätthålla. 

• Kräva större insyn i och påverkan av medlemskommunernas underhållsplanering. 
• Utarbeta en arbetsprocess för lokalinvesteringar samt tydliggöra hur investeringar ska 

finansieras.   
• Säkerställa att lokaler som hyrs ut till förbundet är ändamålsenliga i syfte att efterleva   

kommunens åtagande enligt förbundsordningen.  
• Tydliggöra hur förbundsordningen ska tolkas avseende finansiering av 

verksamhetsförändringar som innebär betydande ekonomisk konsekvens. 

2.11 Intern kontroll 
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har upprättat en plan för intern kontroll för 2020 som 
antagits av Direktionen den 20 mars 2020. Förbundet har genomfört en riskanalys som grund för 
upprättandet av plan för intern kontroll. Direktionen har 13 oktober 2017 antagit en policy för 
intern styrning och kontroll. 
 
Förbundet genomför tertialuppföljningar där det bland annat ingår uppföljning av plan för 
intern kontroll, genomgång av kontrollåtgärder utifrån årets riskanalys samt uppföljning av 
budget och verksamhetsplan.  
 
SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll 2020 som bilaga till årsredovisningen. Tre 
risker från riskanalysen togs med till planen för intern kontroll. Uppföljning av samtliga tre 
internkontroller/moment har genomförts under 2020.      
 
Löneprocessen  
Som en del av granskningen av förbundets interna kontroll har Revisionskontoret under 2020 
gjort en genomgång av förbundets löneprocess. I genomgången har bland annat 
verksamhetsföreträdare intervjuats.  
 
SÄRFs process för löner ser enligt de intervjuade ut enligt nedanstående:  

• SÄRF har attestering av närmsta chef för all personal.  
• På heltid går närmsta chef in i tidssystemet Flex och attesterar månaden. 
• På deltid gör respektive platschef granskning och attest av registrerade tider i systemet 

Hogia PBM för all sin personal. Sektionschef RiB attesterar därefter alla övriga 
löneunderlag (exempelvis sjukrapporter eller andra underlag) med signatur på papper. 
Sektionschef RiB signerar överföringslista från Hogia PBM till Hogia Lön.  

• Utskrivna preliminära avräkningar från Hogia lön, d.v.s. lönespecifikation/person 
utskrivna på listor, kontrolleras av lönehandläggare mot underlag samt attesterar de på 
sista sidan av respektive kår/avdelning/kategori, för deltid byter man med varandra d.v.s. 
kontrollerar varandras kårer.  
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• Avräkningarna tillsammans med utskrivna rapporter såsom bokföringsorder, 
bankutbetalning, semesterskuldsberäkning och så vidare lämnas till ekonomichef som 
granskar och attesterar varje kår/avdelning/kategori samt fyller i respektive bruttosumma 
i filen ”Bruttolön”. I filen kontrolleras månadens summa per kategori med tidigare 
månader, totalsumman kontrolleras mot tidigare år och budget. I filen räknas även ut 
månadens beräknade PO-pålägg som kan stämmas av när den körs senare i månaden. Då 
ser man också utvecklingen av semesterdagar. 

• Samtliga rapporter attesteras av ekonomichef som för över bokföringsfil till Agresso samt 
bankfil till Nordea. För att bankfilen ska gå till utbetalning gör ekonomichef 
bemyndigande i Internetbanken. Backup för ekonomichef för bokföringsfil (som kräver 
behörighet i Agresso) är ekonomihandläggare. Backup för bankfil inklusive 
bemyndigande är (som kräver inloggning och behörighet i Internetbanken) 
ekonomihandläggare, kanslichef och förbundsdirektör. 

 
Revisionskontoret noterar att den interna kontrollen avseende lön består av kontroller och 
attester i flera led.  

2.12 Övriga iakttagelser  

2.12.1 Uppföljning av avtalstrohet  
För bedömning av i vilken utsträckning det faktiskt råder följsamhet om upphandlingsavtal har 
en begränsad registeranalys av SÄRF:s leverantörsreskontra och gällande avtalsregister gjorts. En 
registeranalys innebär att SÄRF:s databas för leverantörsfakturor förs över till ett IT-baserat 
granskningsverktyg där sammanställningar, matchningar och analyser kan göras på 
fakturaregistrets samtliga lagrade belopp, såsom leverantörsnamn, belopp, bokföringsdatum, 
utbetalningsdatum, verifikationsnummer, konteringsbegrepp etc.  

Revisionskontoret har granskat avtalstroheten gällande ett avtalsområde i enlighet med 
nedanstående.  

Kontorsmaterial  
Revisionskontoret har granskat avtalstroheten gentemot ramavtal gällande inköp av 
kontorsmaterial. SÄRF köpte 2020 kontorsmaterial för ca 144 tkr. SÄRF har fem stycken 
upphandlingsavtal gällande kontorsmaterial som man avropar emot. Avtalstroheten gällande 
inköp av kontorsmaterial uppgår till 89,6 % enligt Revisionskontorets beräkningar.  

Revisionskontoret har därutöver granskat samtliga fakturor avseende kontorsmaterial från 
leverantörer utan upphandlingsavtal. Det finns ett par inköp av kontorsmaterial från leverantörer 
utan upphandlingsavtal. Revisionskontoret noterar att dessa produkter likväl skulle kunna köpas 
från leverantörer som SÄRF/Borås Stad har avtal med. Revisionskontoret noterar även att ett av 
inköpen är bokat på fel konto (ska ligga på prenumerationer). 

2.12.2 Internbanken i Borås Stad  
Revisionskontoret noterar efter avstämning med ekonomichef att SÄRF från januari 2020 har 
erhållit ränta på likvida medel 89 mnkr som är insatt hos internbanken i Borås Stad. Från april 
2020 blev räntan återigen noll procent på grund av pandemins påverkan på samhällsekonomins 
utveckling.  
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3 Sammanfattande bedömning 
Granskningen av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning bedöms i 
huvudsak utifrån kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed. I 
granskningen av förbundets årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Direktionens budgetbeslut och eventuella beslut om specifika mål och prioriterade aktiviteter 
som avser budgetåret 2020. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för 
intern kontroll samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i 
förekommande fall också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de 
fördjupade granskningar som har varit riktade mot förbundet under året.  
 
Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som 
finns för resultat- och balansräkning. För helåret 2020 redovisar förbundet ett överskott på 5,8 
mnkr, vilket är 8,0 mnkr bättre jämfört med budget. Förbundet uppnår det finansiella målet 
under året. Årsredovisningen innehåller en förvaltningsberättelse och lämnar upplysningar om 
måluppfyllelse.  
 
Sammantaget konstateras att förbundet genomfört uppföljning avseende samtliga de 24 
prestationsmål Direktionen fastställt för 2020. Sammantaget är 7 av 24 prestationsmål inte helt 
genomförda per 31 december 2020. Förbundet skattar i årsredovisningen måluppfyllelsen till 
91 % genomfört under året och bedömer därmed att kravet på god ekonomisk hushållning 
uppfylls.      
 
Förbundet har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av Direktionen. Förbundet 
har genomfört en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. 
Direktionen har antagit en policy för intern styrning och kontroll. SÄRF redovisar 
uppföljningen av intern kontroll i årsredovisningen. Uppföljning av samtliga tre 
internkontroller/moment har genomförts under 2020.      
 
Revisorerna i SÄRF har under 2020 genomfört en granskning av hyressättning av SÄRF:s 
verksamhetslokaler. Granskningen visar att fyra av sex medlemskommuner inte anser att hyran 
täcker kommunens kostnader. Förbundets självskattning visar att majoriteten av de inhyrda 
lokalerna antingen är i dåligt skick eller saknar de funktionella förutsättningar som krävs för att 
bedriva verksamheten i enlighet med förbundets interna mål och riktlinjer.  
 
Den samlade bedömningen är att medlemskommunerna, med få undantag, inte i tillräcklig 
utsträckning lever upp till förbundsordningens krav om att tillämpa självkostnadsprincipen, samt 
att tillhandahålla nödvändiga och ändamålsenliga lokaler. Det saknas dessutom en sammanhållen 
process inom förbundet som tydliggör beslutsgången för investeringar.  
 
Direktionen rekommenderas att i samverkan med medlemskommunerna:    

• Utreda möjligheten att inrätta en enhetlig hyressättningsprincip för samtliga 
medlemskommuner i syfte att säkerställa att självkostnadsprincipen uppfylls, samt att 
motverka risken för dolda värdeöverföringar kommunerna emellan. 

• Tydliggöra vilka kvalitativa och funktionella förutsättningar som inhyrda lokaler förväntas 
upprätthålla. 

• Kräva större insyn i och påverkan av medlemskommunernas underhållsplanering. 
• Utarbeta en arbetsprocess för lokalinvesteringar samt tydliggöra hur investeringar ska 

finansieras.   
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3 Sammanfattande bedömning 
Granskningen av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning bedöms i 
huvudsak utifrån kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed. I 
granskningen av förbundets årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Direktionens budgetbeslut och eventuella beslut om specifika mål och prioriterade aktiviteter 
som avser budgetåret 2020. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för 
intern kontroll samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i 
förekommande fall också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de 
fördjupade granskningar som har varit riktade mot förbundet under året.  
 
Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som 
finns för resultat- och balansräkning. För helåret 2020 redovisar förbundet ett överskott på 5,8 
mnkr, vilket är 8,0 mnkr bättre jämfört med budget. Förbundet uppnår det finansiella målet 
under året. Årsredovisningen innehåller en förvaltningsberättelse och lämnar upplysningar om 
måluppfyllelse.  
 
Sammantaget konstateras att förbundet genomfört uppföljning avseende samtliga de 24 
prestationsmål Direktionen fastställt för 2020. Sammantaget är 7 av 24 prestationsmål inte helt 
genomförda per 31 december 2020. Förbundet skattar i årsredovisningen måluppfyllelsen till 
91 % genomfört under året och bedömer därmed att kravet på god ekonomisk hushållning 
uppfylls.      
 
Förbundet har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av Direktionen. Förbundet 
har genomfört en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. 
Direktionen har antagit en policy för intern styrning och kontroll. SÄRF redovisar 
uppföljningen av intern kontroll i årsredovisningen. Uppföljning av samtliga tre 
internkontroller/moment har genomförts under 2020.      
 
Revisorerna i SÄRF har under 2020 genomfört en granskning av hyressättning av SÄRF:s 
verksamhetslokaler. Granskningen visar att fyra av sex medlemskommuner inte anser att hyran 
täcker kommunens kostnader. Förbundets självskattning visar att majoriteten av de inhyrda 
lokalerna antingen är i dåligt skick eller saknar de funktionella förutsättningar som krävs för att 
bedriva verksamheten i enlighet med förbundets interna mål och riktlinjer.  
 
Den samlade bedömningen är att medlemskommunerna, med få undantag, inte i tillräcklig 
utsträckning lever upp till förbundsordningens krav om att tillämpa självkostnadsprincipen, samt 
att tillhandahålla nödvändiga och ändamålsenliga lokaler. Det saknas dessutom en sammanhållen 
process inom förbundet som tydliggör beslutsgången för investeringar.  
 
Direktionen rekommenderas att i samverkan med medlemskommunerna:    

• Utreda möjligheten att inrätta en enhetlig hyressättningsprincip för samtliga 
medlemskommuner i syfte att säkerställa att självkostnadsprincipen uppfylls, samt att 
motverka risken för dolda värdeöverföringar kommunerna emellan. 

• Tydliggöra vilka kvalitativa och funktionella förutsättningar som inhyrda lokaler förväntas 
upprätthålla. 

• Kräva större insyn i och påverkan av medlemskommunernas underhållsplanering. 
• Utarbeta en arbetsprocess för lokalinvesteringar samt tydliggöra hur investeringar ska 

finansieras.   
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• Säkerställa att lokaler som hyrs ut till förbundet är ändamålsenliga i syfte att efterleva   
kommunens åtagande enligt förbundsordningen.  

• Tydliggöra hur förbundsordningen ska tolkas avseende finansiering av 
verksamhetsförändringar som innebär betydande ekonomisk konsekvens. 

 
Revisorerna bedömer att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet med lag 
om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och God redovisningssed. 
Årsredovisningen följer rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 
 
Revisorerna bedömer att förbundets årsredovisning redogör för väsentliga händelser och 
lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets 
verksamhet utvecklats under året. Samtliga av Direktionens prestationsmål följs upp på ett 
enhetligt sätt i årsredovisningen. Revisorerna bedömer att redovisningen av 
verksamhetsresultat och mål i årsredovisningen i huvudsak är förenliga med de mål som 
Direktionen beslutat om.  
 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat 
och ställning. Revisorernas sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Den interna kontrollen 
bedöms som tillräcklig. 
 
 
Borås 2021-03-30 
 
 
 
_________________________ 
Andreas Ekelund,  
Revisionschef, Revisionskontoret  
Borås Stad 
 
 
 
________________________ 
Stefan Sjöblom 
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret 
Borås Stad 
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Dygnet runt, 365 dagar om året, 
finns vi för invånarnas säkerhet och upprätthåller 
beredskap för att hantera olika typer av olyckor. 

Vi är omkring 500 anställda och tillsammans 
arbetar vi för att nå vår vision om 

ett säkert och olycksfritt samhälle 
för alla.
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Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ordförande, Borås

Börje Eckerlid (C), Vice ordförande, Ulricehamn

Ulf Sjösten (M), Borås 

Torsten Lindh (S), Svenljunga

Anders Brolin (S), Tranemo

Carl Pålsson (FR), Bollebygd

AnnSofi Turesson (S), Mark

Borås 2021-03-26

Förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
avlämnar denna årsredovisning.

Ersättare
Mohamed Farah (S), Borås

Anna Christensen (M), Borås

Johan Björkman (M), Svenljunga

Ingvar Ideström (M), Ulricehamn

Stephan Bergman (M), Tranemo

Lars-Erik Olsson (S), Bollebygd

Peter Branshöj (M), Mark

Förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-2022, på bilden saknas Mohamed Farah och Johan Björkman.

Borås

Ulricehamn

Tranemo    

Fritsla

Skene

Sätila
Svenljunga    

Hedared

Limmared

Bollebygd

Töllsjö

Trädet

Viskafors

Torestorp
Horred

Fristad

Mjöbäck

Dalstorp

Hökerum

Liared

Dalsjöfors

Länghem

Borgstena

Guttasjön

Heltidskår (2st)

Räddningsvärn (6st)

Övnings- och utbildningsanläggning

Vegby

RiB-kår (17st)

Till Kommunfullmäktige i: 
Bollebygds Kommun

Borås Stad
Marks Kommun

Svenljunga Kommun
Tranemo Kommun

Ulricehamns Kommun

Vi är ett kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänst  
i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Förbundet bildades 1995 och Marks kommun anslöt sig 2010. 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  23 ju

n
i 2021

 B 3607

Årsredovisning 2020 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 20206

Inledning

Förbundsledningen har ordet

Flexibilitet och förberedelser 
inför det oväntade ställdes särskilt 
i fokus under året i ett ihållande 
kristillstånd som prövade alla 
samhällsstrukturer inklusive de 
samhällsviktiga verksamheter 
där räddningstjänsten ingår. 
Så snart pandemin blev ett 
faktum togs ett omfattande 
inriktningsbeslut. Ledningen och 
kommunikatörerna påbörjade 
stabsarbetet som snart skulle 
övergå i en uthållighet över tid. 
Med korta beslutsvägar kunde 
risker för smittspridning motas 
tidigt och förbundets kapaciteter 
hölls ihop. Skyddsutrustning i 
lager delades snabbt ut men både 
trycket och efterfrågan blev stor 
i hela landet. Riktlinjer fylldes 
på, omfallsbeslut avvägdes och 
fattades systematiskt i förhållande 
till ständiga omvärldsanalyser. 
Distansarbete utvecklades 
konstant under året med konsten 
att genomföra digitala möten och 
konferenser vilket i ilfart ställde 
högre tekniska krav på utrustning 
och individuella färdigheter. 
Noggrannhet ledde till en stabil 

bemanning och ekonomi trots 
inskränkningar av verksamheten. 
Sjuktalen höll sig fortsatt låga i 
likhet med tidigare år.

Räddningstjänstens roll 
och kompetens, att ständigt 
anpassas till de risker som finns 
är mer aktuellt än någonsin. 
SÄRF:s förändringsresa 
startade hösten 2016 varefter 
organisatoriska, personella 
och ekonomiska omställningar 
genomförts fortlöpande. I 
handlingsprogrammet infördes 
sju strategiska inriktningar i syfte 
att tydliggöra räddningstjänstens 
helhetsuppdrag och värdegrund. 
Förändringsarbetet övergick 
under 2020 sedermera till 
samlingsbegreppet SÄRF Vision 
2030. Den statliga utredningen En 
Effektivare Räddningstjänst ledde 
fram till förändringar i Lagen 
om skydd mot olyckor där SÄRF 
under resans gång har beretts 
möjligheter att kunna påverka 
såväl innehåll i utredningen 
som under remissprocesserna. 
Ändringarna omfattar inte bara 

nya krav på handlingsprogram, 
övergripande ledning i samverkan 
och ett ökat förebyggande 
uppdrag utan även att nya krav 
kan förespråkas av den nya 
tillsynsmyndigheten.

Effektivitet är ett nyckelord som 
genomsyrar verksamheten. Med 
en underfinansierad budget krävs 
ständigt kritiska bedömningar i 
en verksamhet som har i uppdrag 
att verka för människors liv och 
hälsa, egendom och miljö med 
hänsyn till lokala förhållanden 
och likvärdigt skydd mot 
olyckor. Målet med initiativet 
Ett SÄRF är att alla värderas 
som lika viktiga oberoende plats 
och funktion. Förmågeprofilen 
för räddningstjänst kan 
skifta bland de tjugofyra 
arbetsplatserna i förbundets 
sex medlemskommuner, med 
ett räddningstjänstförbund i 
ryggen finns dock möjligheter till 
förstärkning dygnet runt alla årets 
dagar. RiB-lyftet startade 2017 
vilket bland annat innebär att all 
operativ personal övar ihop enligt 

Rose-Marie Liljenby Andersson
Ordförande 

Jill Jingbrant
Förbundsdirektör

verkliga scenarion på olycksplats. 
Att stärka gemenskapen och 
arbeta gränsöverskridande har 
även inneburit att kompetenser 
och metodval delats genom 
digitala lösningar vilket 
underlättat kommunikation och 
utbildningsgenomföranden. 
Guttasjöns övningsplats har 
fortsatt att moderniseras och 
utökat befintliga övningsytor 
under året. 

En platt organisation skapar 
en större vertikal närhet och 
förståelse. Det har visat sig i 
medarbetarnas engagemang 
i aktiviteter kopplade till 
verksamhetsplanen som har 
stärkt förståelsen för förbundets 
uppdrag men också för 
ekonomiska förutsättningar. 
Ekonomistyrningen har inneburit 
omvärderingar av investeringar i 
fordonspark och arbetsredskap 
samt att kostnadseffektiva 
upphandlingar visar resultat över 
tid.  I takt med de förutsättningar 
som ges fortsätter förbundet 
att anpassa omklädnings- och 
duschrum för alla anställda. 

Rutinmässigt omhändertagande 
av kontaminerat material har 
också lett till en rad förbättringar. 
Användningen av drönare har 
fortsatt i högre grad att leda till 
verkningsfulla lokaliseringar av 
brandhärdar, främja sökandet 
efter nödställda och inte minst 
möjliggör för den inre ledningen 
att samtidigt kunna se vad som 
händer på skadeplats för att göra 
tidiga bedömningar.

Förbundet ställs inför nya 
teknologiska utmaningar. Med 
fordon som drivs av el och gas 
på vägarna följer nya rutiner 
och metoder för att hantera 
potentiella olyckor. Tillsammans 
med externa parter, så som 
RISE, Research Institutes of  
Sweden, och de möjligheter 
vårt övningsfält vid Guttasjön 
erbjuder blickar vi framåt för att 
vara förberedda inför samhällets 
framtida kravställning på 
räddningstjänsten. Vi utvecklas i 
samverkan och skapar uthållighet 
över förbundsgränser för att 
leda och hantera storskaliga och 
samtidiga insatser. 

Räddningstjänsten har en lokal 
förankring, en närhet men 
också en sårbarhet. Uppdraget 
har de senaste åren växt till 
att bli mer omfattande i takt 
med att andra verksamheter 
i mindre utsträckning finns 
representerade på landsbygden. 
Därmed ställs högre krav 
på räddningstjänstpersonal 
i beredskap att hantera 
händelser i väntan på ambulans 
och polis. Urbaniseringen 
innebär att resurser som kan 
bemanna stationerna är en 
samhällsviktig nödvändighet. 
Räddningstjänstutbildning på 
gymnasienivå i Marks kommun 
och i Borås Stad är en av de 
strategiska satsningar som kan 
bidra vid elevernas framtida 
yrkesval.   

Med tillförsikt fortsätter 
SÄRF arbetet framåt för en 
räddningstjänst i tiden och för 
framtiden. 
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Inledning

Uppdrag och mål

Vi arbetar för ett säkert och olycksfritt 
samhälle, för alla. 

Uppdraget innebär att identifiera 
risker för att förhindra och begränsa 
konsekvenserna av oönskade 
händelser, förbereda och genomföra 
räddningsinsatser, uppföljning och 
erfarenhetsåterföring av inträffade 
händelser samt att delta i samhällets 
krishantering. 

Vår verksamhetsidé
Vi hjälper dig förebygga  

det oönskade.  

Vi hjälper dig hantera  
det oönskade.  

Vi lär oss av  
det oönskade. 

INFORMERA STÖDJA HANTERA UTVECKLA

Informerar, utbildar 
och kommunicerar 
för att förebygga 
oönskade händelser 
för ett säkrare 
samhälle. 

Stödjer invånare 
och medlems-
kommuner i skyddet 
mot olyckor och 
kriser. 

Genomför insatser 
vid risker, olyckor och 
kriser för att rädda 
och skydda människor, 
egendom och miljö. 

Utvecklar ständigt 
vår egen förmåga 
och deltar aktivt 
i utvecklingen av 
samhällets trygghets- 
och säkerhetsarbete.

Vi arbetar före, under och efter olyckor och kriser genom att:

Förebygga Rädda

Följa upp

Stöd till 
medlemskommuner

Räddningstjänstuppdragets olika delar

Organisationen är anpassad 
för att driva och stödja 
räddningstjänst-
uppdragets olika delar. 

Förebygga 
Genom information, 
rådgivning och utbildning 
tillgodoses lagstiftningens krav på 
skydd och säkerhet i samhället på 
lokal nivå. 

Arbetet bygger på en kontinuerlig och 
nära samverkan med invånare, näringsliv 
och medlemskommuner. 

I samverkan med kommunerna utformas risk- 
och sårbarhetsanalyser. Vi medverkar i 
samhällsplanering, utbildar och ger råd och 
information till samverkande myndigheter 
näringsidkare och enskilda. 

Rädda 
Vi har beredskap dygnet 
runt, året runt för att 
utföra räddningsinsatser.
Arbetet innebär utveckling 
och bibehållande av 
kompetens, metoder 

tekniska resurser för 
upprätthållande av effektiv 

räddningstjänstförmåga.

Vi stödjer våra medlemskommuner 
vid kris genom samverkan och stöd i 

form av resurser och kompetens.  

Följa upp 
För att ständigt utveckla verksamheten i takt 
med samhällets förändrade riskbild identifieras, 
dokumenteras och analyseras risker, tillbud och 
olyckor. Att ständigt lära oss av det inträffade 
och genom att tillvarata erfarenheter i såväl det 
förebyggande som insatsoperativt arbete höjer och 
omvärderar förbundets kapacitet.

Med utgångspunkt i förbundets 
problembild, förbundsordningen och de 
nationella målen i LSO har vi formulerat en 
vision, strategiska inriktningar och ett antal 
säkerhetsmål för perioden 2020-2023 som 
är styrande för verksamheten.  

Det fyraåriga handlingsprogrammets 
säkerhetsmål omsätts i ettåriga 
prestationsmål i verksamhetsplanen som 
följs upp årligen.

Ta del av samtliga säkerhetsmål i vårt 
Handlingsprogram 2020-2023.

Från nationella mål till aktiviteter

  Aktiviteter

Årlig Verksamhetsplan  Prestationsmål

Handlingsprogram 2020-2023  Säkerhetsmål

Lag om skydd mot olyckor  Nationella mål
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Förvaltningsberättelse

Befolknings- och 
områdesutveckling  
SÄRF är ett förbund som sträcker 
sig över en stor geografisk yta. 
Ansvarsområdet omfattar 90x90 
kilometer och utgörs främst av 
skog och landsbygd.  

Befolkningen på drygt  
200 000 invånare ökar även om 
tillväxten skiljer sig åt mellan de 
sex medlemskommunerna. En 
ökande samt åldrande befolkning 
leder till ökade risker och 
sårbarhet vid olyckor. 

Närmare 20 procent av 
befolkningen bor på orter med 
färre än 200 invånare. En olycka 
som inträffar i glesbygd riskerar 
att ta längre tid att upptäcka 
och det kan ta längre tid för 
räddningstjänsten att komma fram 
till platsen. Därför bör invånare 
i glesbygd ha en högre grad av 
egen förmåga att själva agera och 
hantera olyckor innan hjälp kan 
komma på plats.  

 

Verksamhetsutveckling

Enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor, LSO, ligger 
det primära ansvaret för att 
skydda den enskildes liv, hälsa 
och egendom från olyckor 
och förmågan att hantera en 
olycka på den enskilde själv. 
Det syftar bland annat till att ha 
ett brandskydd i hemmet med 
brandvarnare, brandsläckare och 
brandfilt samt att ha kunskap om 
hur man ska agera vid en olycka. 
Räddningstjänsten har dock 
skyldigheter att förhindra och 
begränsa skador vilket förutom 
operativa insatser också syftar till 
uppgiften att genom rådgivning, 
information och på annat sätt 
underlätta för den enskilde att 
fullgöra sina skyldigheter enligt 
lagen. 

I handlingsprogrammet för 
2020-2023 beskrivs den nivå 
av skydd och säkerhet som vi 
önskar uppnå i samhället genom 
ett antal säkerhetsmål. Med 
hänsyn till de nationella målen 
och vår förbundsprofil är ett av 

våra mål för perioden att stärka 
den enskildes och verksamheters 
förmåga att förebygga och 
hantera olyckor. I den årliga 
verksamhetsplanen beskrivs att 
den enskildes kunskaper ska 
stärkas genom samordning och 
utveckling av SÄRF:s utbildning, 
rådgivning och information samt 
genom samverkan i säkerhets- 
och trygghetsskapande arbete 
i medlemskommunerna. För 
att nå prestationsmålen har vi 
genomfört ett antal aktiviteter, läs 
mer under Händelser av väsentlig 
betydelse på sida 14 och i bilaga 
Uppföljning Prestationsmål 2020. 

Inom förbundet finns det vissa 
riskkällor som skulle kunna 
medföra allvarliga konsekvenser 
för liv, egendom och miljö. 
Inom vårt ansvarsområde finns 
16 verksamheter som klassas 
som farlig verksamhet. Genom 
området går ett flertal leder för 
farligt gods, dock transporteras 
relativt låg andel farligt gods via 
järnväg i förbundet. 

Inom förbundet rinner de två 
stora vattendragen Viskan och 
Ätran. De båda riskerar att 
svämma över vid höga flöden och 
kan påverka bebyggelsen runt 
omkring åarna. För Viskan och 
Ätran har riskkarteringar gjorts 
som aktualiserades i samband 
med stormen Dennis. Läs mer om 
vår insats på sida 22. 

Organisationsutveckling 
Den 1 januari 2020 tillträdde en 
ny Räddningschef  i SÄRF. Den 
lagstadgade funktionen fick en 
ny inriktning att verka utåtriktat 
som strategisk kontaktperson 
och kunskapsresurs, inte minst 
mot våra medlemskommuner 
och andra samverkansparter. 

Vid årsskiftet bildades en 
ny avdelning för analys och 
verksamhetsutveckling där inre 
ledning och ledningscentral 
ingår. Avdelningen leds av 
Räddningschefen med ansvar för 
att säkerställa förbundets samlade 
operativa och förebyggande 
förmågor samt den strategiska 
metodutvecklingen.

Två gånger per år samlas 
förbundets samtliga chefer för 
att diskutera verksamheten 
och skapa samsyn kring var vi 
är och vart vi ska. Fokus för 
2020 års chefsforum har bestått 
av fortsatt ledarskaps- och 
verksamhetsutveckling samt 
jämställdhetsintegrering i linje 
med SÄRF Vision 2030.  

Arbetet med RiB-lyftet har 
fortsatt vilket innebär en djupare 
samverkan inom förbundet. En 
del i detta arbete har under året 
varit att implementera tekniska 
lösningar för att utveckla vår 
interna kommunikation. Med 
hjälp av nya verktyg och struktur 
för bland annat övningsupplägg 
kommer kommunikation och 
återkoppling att effektiviseras 
och kvalitetssäkras. Ett 
arbete som fortgår med 
utbildningsgenomföranden under 
inledningen av 2021.

SÄRF:s chefsforum.
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Förvaltningsberättelse

Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning

Medlemsförhållanden
SÄRF är ett kommunalförbund 
som för medlemskommunernas 
räkning ansvarar för förebyggande 
verksamhet inom området 
samhällsskydd, räddningstjänst 
och beredskap genom att bereda 
människors liv, hälsa, egendom 
samt miljö, ett tillfredsställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor.  

Kommunalförbundet består av 
Borås Stad samt kommunerna 
Bollebygd, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn och 
finansieras till största delen med 
skattemedel. 

2020 var medlemsbidraget 
170,2 Mnkr. Det innebär 
en bidragsfinansiering av 
verksamheten med 90,7% och 
kostnaden per invånare inom 
förbundet var 828kr (806kr). 
Resterande finansieras genom 
intäkter från myndighetsutövning 
och avtalstjänster.

Pensionsförpliktelser
Pensionskostnader prognosticeras 
med en beräknad pensionsålder 
på 59,5 år för SAP-R, 
Särskild avtalspension inom 
Räddningstjänst. Under 2020 hade 
nio stycken möjlighet att avgå 
med avtalspension. Sju valde att 
fortsätta arbeta vilket minskade 
årets pensionskostnader.

Risker
SÄRF har vid utgången av 2020 
Eget kapital på 57,4 Mnkr och 
en soliditet på 35,7% vilket 
garanterar en långsiktig och stabil 
verksamhet som klarar stora 
händelser. Det egna kapitalet ska 
täcka den ansvarsförbindelse som 
ligger utanför balansräkningen 
samt förbundets risker.
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Ärendehantering och 
tillsynsarbete 
På grund av pandemin 
omprioriterades tillsynsplanen 
från vårdboenden till 
industrifastigheter under 
årets första del. Trots detta 
genomfördes hälften av årets 
inplanerade vårdboendetillsyner 
och samtliga sjukhustillsyner.

En kraftig ökning av antalet 
byggärenden konstateras.  
Ökningen resulterade i närmre 
45 procent fler ärenden 
jämfört mot årssnittet sett över 
fem år. Ökningen av dessa 
handläggningstider överfördes 
från tillsynsverksamheten. 

Över året har tillsynsprocessen 
ytterligare effektiviserats genom 
justerade arbetssätt som medförde 
minskad administration med 
standardiserade processer med 
tillgängligt innehåll och språkbruk 
för ökad förståelse.

I december tog SÄRF:s politiska 
direktion beslut för första gången 
sedan 2013, om att tilldela en 
fastighetsägare vitesföreläggande 
om brister i ett hyreshus där 
brandskydd inte åtgärdats. 

Rådgivning och 
information 
En Tillsyns-, Rådgivnings- 
och Informationsplan, TRI-
plan, ligger till grund för det 
förebyggande arbetet. Planen 
kompletterades med rådgivning 
och information i en utökad 
samverkan med förbundets 
kommunikatörer. Det praktiska 
samarbetet intensifieras under 
kommande år med en utsedd 
ämnesgrupp inom rådgivning och 
information.  

Informationsinsatser 
Vår närvaro vid fysiska 
evenemang har ställts in 
till följd av restriktioner 
kopplade till pandemin. Under 
sommaren beslutades om en 

förbundsgemensam insats där 
majoriteten av SÄRF.s stationer 
genomförde extra övningar med 
fokus på vattensäkerhet på lokala 
badplatser i kombination med 
att visa upp vår förmåga för 
allmänheten. 

I samverkan med 
medlemskommunerna 
försågs samtliga kommunala 
badplatser samt ett antal andra 
samlingsplatser i förbundet, drygt 
100 till antalet, med förebyggande 
information kring säkra bad- och 
grillutflykter. 

Pandemin innebar att många 
semestrade på hemmaplan. 
Mot bakgrund av detta tog 
SÄRF fram ett antal filmer på 
temat campingsäkerhet. Sju 
filmer publicerades under en 
campingvecka på förbundets 
sociala medier för att sprida 
information om säkerhet i 
samband med bland annat 

gasolanvändning och grillning 
samt regelverk kring avstånd 
mellan husvagnar och tält.   

Semesterperioden innebar stora 
folksamlingar vid badstränder 
runt om i landet, så även i vårt 
område. Det i sin tur ledde 
till trängsel på parkeringar i 
anslutning till bad och i vissa 
fall blockerade bommar och 
räddningsvägar. Detta föranledde 
informationsinsatser på sociala 
medier och medverkan i 
lokalmedia. Vi samverkade 
även med medlemskommuner 
kring budskap om vikten av 
att räddningspersonal kommer 
fram snabbt med fordon och 
utrustning och kan arbeta ostört 
i samband med räddningsinsats i 
och vid vatten.   

Flertalet informationsinsatser 
har gjorts för att lyfta hur vår 
verksamhet anpassats på grund av 
pandemin. Bland annat vilken typ 
av skyddsutrustning som används 

i olika situationer samt uppmanat 
allmänheten att följa myndigheters 
råd och rekommendationer 
för att minska smittspridning. 
Information har löpande delats 
från www.krisinformation.se där  
vidimerad och aktuell information 
från myndigheter samlas. För 
att nå ut till fler har flerspråkig 
personal förmedlat budskap om 
vikten av att följa uppsatta råd 
från myndigheter i våra sociala 
kanaler.

En ny utmaning genomfördes 
på Instagram i samband med 
Brandvarnardagen den 1 
december. Utmaningen Pip 
med omtanke syftade till att 
få allmänheten att testa sin 
brandvarnare. Testet skulle filmas 
och publiceras på Instagram 
under #pipmedomtanke ihop 
med uppmaning att följare skulle 
göra detsamma. Kampanjen 
fick stort mediautrymme med 
draghjälp av lokala profiler, bland 
annat journalister och kollegor 
inom blåljusorganisationer. 

För att nå målgruppen personer 
70 år och äldre med förebyggande 
budskap i samband med jul 
togs kontakt med samtliga 
medlemskommuners trygghets- 
och seniorboenden. Vi bistod dem 
med informationsmaterial att dela 
ut till boende och trygghetsvärdar 
uppmanades också att testa de 
boendes brandvarnare, givetvis 
med pandemin och rådande 
rekommendationer i åtanke.   

Civilt försvar och 
räddningstjänst under 
höjd beredskap 
Under 2020 fattades beslut 
av riksdagen om Sveriges 
totalförsvar. Bland annat innebär 
det ett övergripande mål för 
totalförsvaret samt nya mål för 
det militära och civila försvaret. 
Inom ramen för dessa mål 
kommer det att delas ut 4,2 Mdkr 
mellan åren 2021-2025 för att 
bygga upp det civila försvaret. 
Som alla andra myndigheter har 
SÄRF ett ansvar att bidra till det 
civila försvaret. 

Årsredovisning 2020 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 15Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 202014
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Händelser av väsentlig betydelse

Förebyggande
 anslag på

100
-talet kommunala 

badplatser 
i förbundet.
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Då räddningstjänsten jobbar med 
olyckor och kriser i vardagen är 
det en stor möjlighet att med 
hjälp av fattade beslut på nationell 
nivå arbeta med att förstärka vår 
verksamhet på lokal nivå. SÄRF:s 
inställning är att varje höjning av 
vår förmåga för räddningstjänsten 
är en höjning av förmåga för 
Sveriges totalförsvar. 

Förbundet har ännu inte fått mer 
konkreta åtgärder för att utföra. 

och kommunikation på lokal, 
regional och nationell nivå. 
Räddningstjänsten är en aktiv 
part i våra medlemskommuners 
säkerhets- och trygghetsarbete.  

Året har inneburit fördjupad 
samverkan med räddningstjänsten 
Storgöteborg, polisen och 
ambulanssjukvården vad gäller 
pågående dödligt våld, PDV, i 
gemensamma övningar. 

Förbundsdirektören ingår 
i Räddsam VG:s styrgrupp 
samt att flera i den övriga 
personalen medverkar i olika 
beredningsgrupper för ett säkert 
och tryggt Västra Götaland 
med förmåga att hantera det 
oönskade. Räddningschefen 
deltar i referensgrupper till 
MSB gällande bland annat 
enhetligt ledningssystem samt 
ledningsutbildning för kommunal 
räddningstjänst. 

Året har inneburit ett 
kontinuerligt strategiskt arbete 
för en ökad samverkan och 
samordning med förbundets 
medlemskommuner gällande det 
breda trygghetsskapande arbetet 
så som brottsförebyggande arbete 
och myndighetssamverkan. 

I början av 2020 genomfördes 
den årliga nätverksträffen 
med byggingenjörer och 
byggnadsinspektörer, verksamma 
i våra medlemskommuner. 
Bland annat föredrog SÄRF 

Arbete med frågorna pågår, 
framförallt i nätverket Räddsam 
VG där även Länsstyrelsen 
Västra Götaland deltar. Några 
av de arbetsuppgifter som 
genomförts under 2020 berör 
ledning, säkerhetsskydd, 
krigsplacering och utveckling av 
räddningstjänstuppdraget.

Aktiv samhällsaktör 
SÄRF deltar löpande i en rad 
olika forum för samverkan 

om hantering av bygglov nära 
farligt gods-leder.  Syftet med de 
återkommande nätverksträffarna 
är främst kunskapsöverföring 
men också att vidmakthålla och 
utveckla goda relationer och 
samarbetet. 

Under året har arbetet med 
SÄRF:s samverkansbefäl 
utvecklats för att stärka stödet 
räddningstjänsten bistår med till 
kommunerna i samband med 
större händelser. 

Vi utbildar löpande 
medlemskommunernas 
planhandläggare i frågor som 
omfattar räddningstjänstens 
intressen, för ett förbättrat 
samarbete och en ökad förståelse. 

Under årets första tertial 
genomfördes ett möte med 
sotningsentreprenörerna 
verksamma inom SÄRF:s 
geografiska område, för 
avstämning och uppföljning av 
det gångna året.   

Ett övningsfält under 
utveckling   
SÄRF:s övnings- och 
utbildningsfält vid Guttasjön 
har funnits sedan 1988. De 
senaste åren har upprustning och 
renovering genomförts för att 
möta den egna organisationens 
och externa parters behov av 
moderna övningsanordningar 
och anpassade lokaler. År 2020 
har inneburit ytterligare steg 
för att förnya anläggningen. I 

juni stod en ny övningsplats, på 
cirka 3 000 kvadratmeter, klar. 
Platsen kommer att användas för 
utbildning i hantering av bland 
annat motorsåg och skärsläckare.  

Förarbete med till- och 
ombyggnation av övningsfältets 
huvudbyggnad har fortlöpt 
över året. SÄRF:s politiska 
direktion beslutade efter 
en förankringsprocess 
med Medlemsrådet 
(medlemskommunernas 
politiska ledningar) under våren 
att tillstyrka den utarbetade 
projekteringsframställan för 
vidare beslut inom Borås Stad. 
Framställan godkändes av 
Kommunfullmäktige varefter 
en enhällig Direktion beslutade 
om att gå vidare i processen 
varefter ett nytt beslut ska fattas 
efter anbudstidens utgång. 
Bedömningen är att en eventuell 
ombyggnad inte ska påverka 
verksamheten på övningsfältet. 

Utbildning 
Årets utbildningsinsatser har 
också påverkats av pandemin. I 
början av året var övningsfältet 
i prinicp fullbokat och 
brandkunskapsutbildning 
genomfördes enligt plan för våra 
medlemskommuner. I takt med 
pandemins utbredning ställdes 
våra utbildningar i mycket stor 
utsträckning in. Detsamma 
gällde externa parters inbokade 
aktiviteter på fältet. I slutet av 
året var i stort sett all utbildning 
avbruten. Följaktligen har antalet 

utbildade personer och intäkter 
för vår utbildningsverksamhet 
påverkats negativt.  

2020 genomfördes grundläggande 
brandutbildning för 1 528 
medarbetare i SÄRF:s 
medlemskommuner med avtal 
ställt mot 6 510st under 2019. 
Grundutbildningen består av 
en teoretisk och en praktisk 
del. Under våren ställdes 
samtliga platsförlagda teoretiska 
utbildningar in med anledning 
av pandemin. De praktiska 
momenten kunde fortsätta 
utomhus på ett smittsäkert sätt 
om än i minskad omfattning. 
Under året producerades en 
webbutbildning för att öka 
flexibiliteten där kursdeltagarna 
kunde erbjudas teoriavsnitten. 

Med anledning av inställd 
utbildningsverksamhet 
ställdes personal om till andra 
högprioriterade arbetsuppgifter. 
Personal involverades bland annat 
i en satsning för att utveckla 
SÄRF:s interna kommunikation 
samt tekniskt underhåll inom 
förbundet.

Intresset för metodutveckling 
och att genomföra förloppstester 
ökade markant under året. Flera 
nationella och internationella 
aktörer genomförde omfattande 
test- och försöksverksamheter 
på övningsfältet vilket innebar 
en ökning med 100 procent från 
föregående år.  

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 202016 Årsredovisning 2020 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 17
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Sedan 2020 bedriver SÄRF 
räddningstjänstutbildning för två 
gymnasieskolor inom förbundets 
gränser, Sven Eriksongymnasiet i 
Borås och Marks gymnasieskola 
i Skene. Eleverna läser fyra 
delkurser räddningstjänst under 
sin gymnasietid. Utbildningen 
syftar till att väcka intresset för 
räddningstjänsten samt gynna 
framtida rekryteringar.

MSB valde under hösten att 
genomföra Grundutbildning 
för räddningstjänstpersonal i 
beredskap, GRiB. Utbildningen 
ses som samhällsviktig och av 
stor betydelse att genomföra 
för samhällets totala beredskap. 
Utbildningarna hölls på 
Guttasjön, vilket ställde stora krav 
på lärare samt servicepersonal 
kring skyddsåtgärder för att 
minimera smittspridning.   

Årets arbete med RiB-lyftet 
innefattade övningsdagar för 
samtlig operativ personal i SÄRF. 
Det genomfördes insatsövningar 
i avsikt att kvalitetssäkra den 
operativa förmågan inom hela 
förbundet och dra lärdomar 
av varandras erfarenheter. 
Övningarna utgår ifrån respektive 
stations förmågebeskrivning  i 
syfte att öva på rätt saker. 

Kommunikation 
Kommunikationsuppdraget 
har under de senaste åren 
utvecklats och renodlats. I syfte 
att stärka kommunikationen 

inom förbundet har nya 
styrdokument utarbetats, 
Kriskommunikationsplan 
och Mediehandbok. 
Kriskommunikationsplanen 
beskriver kommunikationsarbete 
i samband med en allvarlig 
eller extraordinär händelse. 
Mediehandboken syftar till att 
utgöra ett stöd för medarbetare 
inför och i samband med 
mediekontakt. Dessa har 
förankrats i organisationen, 
främst till Inre befäl som är den 
personalkategori som har daglig 
kontakt med media. Handboken 
innehåller en tydlig strategi för 
att kommunicera förebyggande 
budskap i kontakt med media i 
samband med räddningsinsats. 

Kommunikationsarbetet har, som 
mycket annat arbete under året, 
påverkats av pandemin. SÄRF 
har inte arrangerat egna event 
och inte heller deltagit vid externa 
evenemang. Satsningen har därför 
ställts om till dialoger och möten 
med allmänheten digitalt. På så 
sätt har SÄRF stärkt både vårt 
deltagande och vår synlighet på 
sociala medier. Ett större antal 
inlägg med olycksförebyggande 
information har sponsrats för 
att nå ut till fler människor inom 
valda målgrupper. 

Under året har två rådiga 
ingripanden från allmänheten 
särskilt premierats. Genom att 
umärksamma goda exempel ska 
fler få kännedom om hur de 

kan agera i en nödsituation. I 
ett av fallen samverkade vi med 
bostadsbolaget AB Bostäder för 
att nå ut med information kring 
en brand på spis som släckts av 
boende med hjälp av en brandfilt. 
Händelsen fick stor medial 
uppmärksamhet.  

Som offentlig verksamhet 
omfattas SÄRF av lagkravet 
om tillgänglig digital offentlig 
service som trädde i kraft den 
23 september 2020. Lagen berör 
bland annat vår webbplats och 
de dokument som ses som 
allmän handling. Under året 
har en revision av webbplatsen 
genomförts där såväl uppbyggnad 
som innehåll setts över och 
anpassats. Personal har utbildats 
i de nya kraven, dokument har 
tillgänglighetsanpassats och 
manualer upprättats. Justering av 
den digitala kommunikationen i 
sociala medier har bland annat 
inneburit taltextning av allt rörligt 
innehåll och syntolkning av såväl 
bild som video.  

Lokalmedia har visat ett ökat 
intresse för vår verksamhet 
och roll i samhället. SÄRF har 
flitigt synts med anledning 
av pågående tillsynsärenden. 
Det kräver goda rutiner för 
media- och ärendehantering 
internt, vilket den framtagna 
Mediehandboken preciserar. 
Lokalmedia har även deltagit 
vid flera av våra insatsövningar, 
vilket genererat reportage 

om våra arbetsmetoder och 
övningsupplägg. Vi ser fördelar 
med att allmänheten på så sätt 
får en inblick i vår verksamhet, 
samtidigt som samverkan med 
lokalmedia utvecklas. Ytterligare 
led i detta är korta filmer, så 
kallade explainers, som tagits fram 
tillsammans med Borås Tidning. I 
samband med artiklar som berör 
räddningstjänstens verksamhet 
kan dessa filmer adderas. 
De innehåller bland annat 
information om vår operativa 
organisation och brandskydd i 
hemmet. 

Teknikutveckling 
Att vara en modern offentlig 
förvaltning ställer krav på 
utveckling inom en rad olika 
områden, inte minst vad gäller 
teknik. I en tid där digitalisering 
ökar kraven på tekniska lösningar 
strävar vi efter lösningar som 
ska bidra till att effektivisera vårt 
verksamhet. 

Arbete som bedrivs dygnet runt 
med dynamiska och snabba 
händelseförlopp ställer höga 
krav på robusthet och redundans 

(tekniska system som av 
säkerhetsskäl kan ersätta varandra 
vid driftsproblem.) Under 
2020 har behovsanalys gjorts 
av arbetet i vår ledningscentral. 
Organisationens behov är 
central vid anpassning av 
tekniska lösningar. Som ett led 
i utvecklingen har SÄRF sökt 
bidrag av MSB för utbyte och 
modernisering av tekniken i 
ledningscentralen. Bidraget 
beviljades i september vilket 
innebär att MSB bidrar som 
medfinansiär till hälften. 
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Metodutveckling 
Utveckling av förbundets 
befintliga drönarverkssamhet 
har inneburit att en drönare har 
placerats på Skene brandstation 
vilket också har inneburit 
utbildning av fler piloter. Totalt 
har förbundet fyra drönare på 
tre olika stationer. Målet med 
vår drönarverksamhet är dels att 
genomföra effektivare och säkrare 
insatser, dels att rationalisera och 
förbättra förolycksutredning, 
utbildning samt förebyggande 
arbete med hjälp av drönarfilmat 
material. 

Under 2020 användes drönare 
vid flertalet insatser där den 
bedömts göra stor nytta. 
Under en omfattande brand 
som utbröt i september på ett 
sågverk användes drönare för att 
överblicka resurser på plats för 
att underlätta sektorsindelning 
och men även hur våra insatser 
påverkade brandbekämpningen. 
Drönare har också visat sig 
användbara för att synliggöra 
brandcellsindelning under insats. 
Vid skogsbränder har drönare 
varit effektiva för att lokalisera 
brandhärd i svårtillgänglig terräng. 
Möjligheten att livesända bild från 
drönare till ledningscentral ger en 
tydlig bild av händelseförlopp i 
realtid.

Operativa händelser 
Antalet händelser, 2 480st, är en 
10-procentig minskning sedan 
föregående år då siffran låg på 
2 757st. Det är också den lägsta 
nivån sedan 2012 vilket tydligt 
visar på pandemins effekter. 
Antalet larm har minskat i 
samtliga medlemskommuner 
förutom Tranemo där en 
marginell ökning har skett. Flest 
insatser görs i Borås Stad som 
står för 55 procent av totalen. 
Antalet insatser i förhållande till 
befolkningen är högst i Tranemo 
följt av Svenljunga.

Den vanligaste larmorsaken är 
fortfarande automatlarm utan 
brandtillbud vilket ökat från 
föregående år till 867 händelser 
(848st).  

En markant nedgång syns på 
antalet trafikolyckor som har 
minskat från 509st 2019 till 
årets nivå på 384st vilket är 
den lägsta siffran sedan 2013. 

Samma minskning ses i samhället 
i stort, vilket kan kopplas till 
den pågående pandemin med 
hemmaarbete och minskat 
resande som följd.

Antalet sjukvårdslarm och brand i 
byggnad ligger i princip på samma 
nivå som för 2019. Larmtypen 
brand, ej i byggnad, har minskat 
något vilket delvis kan härledas till 
att människor rört sig mindre ute i 
samhället än under ett normalt år.
  
Under årets första hälft skedde 
en ökning i antalet larm som 
tillhörde kategorin hot om suicid. 
Vid summering av 2020 syns att 
den förmodade ökningen planade 
ut och hamnade på föregående 
års nivå. Under 2021 kommer 
vi att arbeta mer kring psykisk 
ohälsa och hot om suicid genom 
utbildning av egen personal 
samt genom samverkan mellan 
blåljusorganisationer och andra 
instanser.
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Flygfoto över centrala Svenljunga med stenbron samt översvämmad åkermark längs Ätran. Fotograf: Frivilliga Flygkåren
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En av årets händelser
Året inleddes med andra 
utmaningar än den pandemi som 
senare kom att prägla 2020. Ciara 
och Dennis, två stormar döpta 
av den brittiska vädertjänsten, 
innebar väderrelaterade 
påfrestningar.

Yrvädret Ciara dök upp i SÄRF:s 
område 9-10 februari och drog 
framförallt med sig hård vind. 
Vinden medförde en hel del 
stormskador, vilket skapade en 
hög belastning på vårt förbund. 
Ciara skulle dock följas av en 
ännu större utmaning. I mitten 
av februari medförde ovädret 
Dennis bland annat höga 
vattenflöden som omfattade 
flera län. SÄRF bidrog med 
resurser och samverkade med 
samtliga medlemskommuner för 
att säkerställa att samhällsviktig 
verksamhet inte riskerade att 
drabbas.

I samband med att Dennis nådde 
sin kulmen hanterades ett stort 
antal översvämmade källare runt 

om i förbundet. Borås Stad var 
inledningsvis mest påverkad av 
regnovädret då Viskan svämmade 
över på ett antal platser med 
vattenskadade fordon som följd. 
Som mest drabbades Svenljunga 
kommun, de har sedan tidigare 
vidtagit åtgärder för att hantera 
Ätrans översvämningar, där läget 
på flera platser blev förhållandevis 
kritiskt. Tidigt kontaktades MSB 
och deras nationella resurs för 
höga flöden rekvirerades. Snart 
kunde värmeverket i Svenljunga 
kommun säkerställas. 

Parallellt med insatserna 
som utfördes på plats pågick 
ett stabsarbete i SÄRF:s 
ledningscentral. I samverkan med 
samtliga medlemskommuner, 
dammägare/kraftbolag och 
Länsstyrelserna i Västra 
Götaland och Halland skapades 
en gemensam översikt för att 
få kontroll på flödet längst hela 
Viskan och Ätran men också för 
att säkra att andra områden inte 
skulle nå kritiska nivåer. 

Arbetet innebar stora juridiska 
utmaningar i form av de 
vattendomar som finns för 
dammarna i Viskan och 
Ätran. Tillsammans med 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
och dammägare fann man att 
räddningstjänsten kunde använda 
sig av miljölagstiftningen med 
stöd av en tidigare vattendom 
som innebar en lösning med 
att räddningstjänsten då 
kunde besluta om åtgärder att 
vattenflödena ökades. Det svenska 
systemet från lokal nivå till 
regional- och nationell nivå fick 
i sammanhanget testas. Arbetet 
med att följa upp vattennivåer 
och samverkan med Länsstyrelse 
och medlemskommuner fortsatte 
i olika former februari månad 
ut. SÄRF vill tacka samtliga 
inblandade aktörer för ett gott 
samarbete. 

Förvaltningsberättelse
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En räddningstjänst för alla
Att vara en räddningstjänst för 
alla som ska spegla samhället 
är ett aktivt arbete som ligger 
under ständig utveckling. 
Året har inneburit arbete med 
planer för likabehandling och 
jämställdhetsintegrering för 
införande under 2021. Förbundet 
är medlem i Nätverket Jämställd 
Räddningstjänst, NJR, samt deltar 
i MSB:s arbete med målsättning 
att nå fram med ett nationellt 
handlingsprogram. 

Risker och möjligheter 
En föränderlig värld kräver 
ständig förberedelse och 
anpassning av räddningstjänstens 
uppdrag. Att dimensionera för 
det som kommer att hända, 
inte bara för det som hänt, och 
att ha vår förmåga kartlagd 
och kvalitetssäkrad är därför 
kontinuerligt i fokus. Samverkan 
och omvärldsbevakning är också 
ledord i vårt utvecklingsarbete. 

Inom en relativt snar framtid 
ser vi behov av en intern 
kompetensförtätning, främst 
kopplat till ökade krav på 
digitalisering inom en rad olika 
områden. En digitaliseringsstrategi 
är under framtagande. 
Alla medarbetare ska medverka 
i arbetet för ett olycksfritt och 
säkert samhälle. Det framgår 
också i förbundets Strategiska 
inriktningar, se s. 33, som 
är av en mer övergripande 
karaktär och återfinns i SÄRF:s 
handlingsprogram 2019-2023. 
Samtliga avdelningar och 
medarbetare ska verka promotivt 
och proaktivt genom aktiviteter 
som ligger i linje med de 
strategiska inriktningarna. 

Framtid 
Det partsammansatta 
förändringsarbetet som redan 
påbörjades hösten 2016 
konkretiseras inom ramarna 
för arbetet med SÄRF Vision 

2030. Förbundet fortsätter 
resan mot en modern offentlig 
förvaltning där Agenda 2030 
för hållbar utveckling, MSB:s 
Framtidsstudie år 2030 med fokus 
på kommunal räddningstjänst, 
förändringar i LSO-lagstiftning 
och kommande föreskrifter ligger 
till grund för framtidsarbetet. 
Under hösten fördjupades 
diskussionerna återigen kring 
morgondagens räddningstjänst 
med samtliga avdelningar och 
arbetstagarorganisationer. 
Avdelningarnas analyser ligger 
till grund till fortsatt arbete om 
vart SÄRF är på väg, på kort 
sikt men framförallt i ett längre 
perspektiv. Genom delaktighet 
och förankring i organisationen, 
är ambitionen att anpassa 
räddningstjänsten till samhällets 
nuvarande och framtida 
utveckling och krav sida vid sida.

Ändrad lagstiftning och 
övergripande ledning 
Från det att Lagen om skydd 
mot olyckor, LSO, hade varit 
oförändrad sedan 2003 så 
ändrades vissa delar i lagen under 
2020. Utredningen En effektivare 
kommunal räddningstjänst 
som gjordes efter de stora 
skogsbränderna 2018, medförde 

att det under hösten togs beslut 
i riksdagen om förändringar i 
lagen. Det innebär bland annat 
att det under 2021 kommer 
föreskrifter och allmänna råd att 
utges från MSB om kommunala 
handlingsprogram, ledningssystem 
för kommunal räddningstjänst, 
planering samt utförande av 
tillsyn och olycksutredning. 

Övergångsregler kommer gälla för 
kraven om nytt handlingsprogram 
och ledningssystem under 2021. 
Dessa ska träda i kraft 1 januari 
2022. SÄRF:s arbete startades 
under sena 2020, ett arbete som 
kommer att bli omfattande under 
2021.
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Året med pandemin
Rådande pandemi har påverkat 
SÄRF:s interna arbete under 
i stort sett under hela året. 
Lokala rutiner för medarbetare 
utarbetades i mars och dessa 
har kontinuerligt reviderats allt 
eftersom nya rekommendationer 
förmedlats från regering och 
berörda myndigheter.

Åtgärder för att hindra 
smittspridning på arbetsplatserna 
har vidtagits. Bland annat 
genom att hålla personalgrupper 
åtskilda, implementera lösningar 
för digitala möten och inte 
ta emot externa besök. Vissa 
personalgrupper har haft 
möjlighet till distansarbete. 

ställt stora krav på teknik och 
medfört förändrade arbetsrutiner 
och nya verktyg att kommunicera 
via. Möjlighet till distansarbete 
har successivt utökats. Mycket 
tid har lagts på inköp och 
iordningställande av datorer. 
Inköp av skyddsutrustning 
kopplat till pandemin blev 
en omedelbar utmaning för 
förbundet. Utbudet har i 
perioder varit begränsat och 
inköp har gjorts via ett flertal 
olika kanaler för att upprätthålla 
ett beredskapslager för vår 
verksamhet. Pandemin har i 
många avseenden, om än i olika 
grad, påverkat alla medarbetare i 
SÄRF.

SÄRF:s organisation per 2020-01-01

Skyddskommittén hanterar alla 
typer av arbetsmiljöfrågor som 
uppkommit vid arbetsplatsträffar, 
tillbudsanmälningar, 
arbetsskadeanmälningar, 
felanmälningar, riskanalyser 
eller ärenden uppkomna i andra 
sammanhang. Samtliga tillbud 
och arbetsskador hanteras och 
följs upp i kommittén. Antalet 
anmälda tillbud har minskat från 
20 till 14 under 2020 jämfört 
med föregående år. Även 
anmälda arbetsskador är någon 
färre än föregående år. Två 
arbetsskador har anmälts under 
året. Inget tillbud har anmälts 
som ett allvarligt tillbud till 
Arbetsmiljöverket under 2020. 
Skyddsronder har genomförts 
vilka har utmynnat i åtgärdsplaner 
som följs upp kontinuerligt i 
verksamheten. 

Grundläggande 
arbetsmiljöutbildning för 
styrkeledare i vår RiB-organisation 
var planerad att genomföras 
under året. 

Med anledning av pågående 
pandemi har den skjutits på 
framtiden. Pandemin och de 
anpassningar som krävts i 
verksamheten har varit den 
uteslutande största utmaningen 
i arbetsmiljöarbetet under året. 
Arbetsmoment och rutiner 
har riskanalyserats, bedömts 
och reviderats systematiskt. 
Anpassningar har gjorts i 
verksamheten med anledning av 
att minska smittspridningen. 

Distansarbetet utökades och 
tillämpades snabbt under 
2020 för de medarbetare med 
sådana arbetsuppgifter som 
kunde utföras utanför ordinarie 
arbetsplats. Detta arbetssätt har 

Planering för att kunna hantera 
en omfattande frånvaro har 
genomförts. SÄRF har haft låg 
frånvaro och den har inte påverkat 
vår möjlighet att bemanna 
funktioner i verksamheten och 
fullgöra vårt uppdrag.  

Arbetsmiljö 
Alla medarbetare ska ha en 
god och säker arbetsmiljö där 
förbättringsarbeten ständigt 
ligger i fokus. Arbetsgivaren, 
huvudskyddsombud och 
medarbetare samverkar 
kontinuerligt för en säker 
och hälsosam arbetsmiljö. 
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Väsentliga personalförhållanden

Personalgrupper 2020 2019 2018
Heltidsanställd operativ personal, ledning och stödfunktioner 139 141 139

Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 stationer 304 295 297

Personal i räddningsvärn fördelade på sex stationer 65 66 64

Totalt 508 502 500

Antal anställda
Antalet anställda inklusive tidsbegränsat anställda och räddningsvärn uppgick 2020-12-31 till 
508 personer, 35 kvinnor och 473 män. Fördelning på personalgrupper enligt nedan:
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Avtal och 
överenskommelser 
Arbetstidsavtal för medarbetare 
som inte arbetar i huvudsak i 
operativ tjänst har setts över 
och moderniserats där en större 
flexibilitet gällande arbetstider 
har möjliggjorts med en 
förändrad och utökad flexram. 
Beslut har, i i samverkan med 
arbetstagarorganisationer, 
fattats att erbjuda alla anställda 
på heltid möjlighet att växla 
semesterlönetillägget till förmån 
för fler lediga dagar. De båda 
överenskommelserna tecknades 
och färdigställdes under året och 
träder i kraft under 2021.    

Mångfald  
Under hösten stod SÄRF värd 
för en digital konferens som 
anordnades av nätverket för 
Kvinnor inom räddningstjänsten, 
KIRtj. 

SÄRF:s Förbundsdirektör 
och Räddningschef  hälsade 
alla välkomna med att 
poängtera vikten av att 
arbeta med jämställdhets- 
och mångfaldsfrågor. 
Förbundsdirektören gavs tillfälle 
att föreläsa utifrån egen erfarenhet 
som bland annat berörde vikten 
av olikheter. Under de två 
dagarna deltog drygt 120 personer 
från landets räddningstjänster 
som mellan föredragen också 
diskuterade hur arbetsvillkoren 
för kvinnliga brandmän kan 
utvecklas. Förbundsdirektören 
deltog även i en paneldebatt 
med ämnen så som rekrytering, 
värdegrund och passform och 
funktionalitet på skyddskläder och 
uniform tillsammans med bland 
annat Försvarsmakten och MSB. 
En majoritet av SÄRF:s anställda 
kvinnor i operativ tjänst deltog 
liksom flertalet övriga anställda 
inom administrationen. 
Pandemin har begränsat 
utåtriktad verksamhet som 
exempelvis deltagande i lokala 
Pride-arrangemang. I samband 
med Svenljunga-Tranemo 
Pride medverkade personal 
hemmahörande vid stationer i 
de båda medlemskommunerna 
i en film som initierades av 
arrangören, RFSL Sjuhärad. 
Filmen spreds på sociala medier 
där vår personal framförde 
personliga åsikter kring varför 
Pride är viktigt ihop med att 
SÄRF är en räddningstjänst för 
alla. 

Under året har SÄRF:s 
chefsforum reflekterat över och 
diskuterat normer och värderingar 
inom räddningstjänsten. 
Tillsammans ökar vi kunskapen 
och belyser områden som 
kräver utveckling - ett löpande, 
organisationsövergripande arbete.  

Rekrytering 
Varje år genomförs två 
rekryteringsprocesser för 
personal till stationer med 
räddningstjänstpersonal i 
beredskap, RiB, samt en 
rekryteringsprocess för brandmän 
till heltidsstationerna i Borås 
och Skene. Under året har även 
en rekrytering genomförts av 
en chef  till den förebyggande 
avdelningen, Skydd och Samhälle, 
med tillträde i september. 
Annonseringar sker i stor 
utsträckning målgruppsanpassat 
via sociala medier men även 
annonsering i dags- och fackpress 
förekommer. Information om 
SÄRF:s lediga tjänster finns på vår 
webbplats, www.serf.se och via 
Arbetsförmedlingens platsbank.

Heltidsstationer 
Grundkravet för arbete 
som brandman vid våra 
heltidsstationer är att utbildningen 
Skydd mot olyckor, SMO, är 
genomförd. För semestervikariat 
anställs även personal från 
egna RiB-stationer. Det är en 
uppskattad modell som även har 
resulterat i att flera RiB-anställda 
läser SMO. Åldersfördelningen 

innebär att fler pensionsavgångar 
är möjliga under 2020 och 
framåt vilket innebär risker för 
kompetens- och resursförluster. 
Flera av dessa medarbetare 
innehar en befälsfunktion. För att 
möta förväntat personalbehov har 
förbundet till viss del tidigarelagt 
utbildningar till styrkeledare och 
insatsledare men även valt att 
överanställa ett antal brandmän 
i den rekryteringsprocess som 
genomfördes under 2020 med 
tillträde under 2021. 

RiB-stationer 
Under 2020 har även intresset 
funnits till att bidra till 
samhället genom att engagera 
sig i sin ort med att arbeta 
som räddningstjänstpersonal i 
beredskap, RiB. Marknadsföring 
sker både i vardagen via 
förbundets medarbetare samt 
genom riktade insatser och 
annonseringar. Annonsering för 
RiB-personal sker uteslutande 
målgruppsanpassat via sociala 

medier och har genomförts vid 
två tillfällen under året. 

Bor det en brandman i dig med? 
Den frågan ställdes i flera filmer 
med fokus på att rekrytera RiB-
personal under hösten 2020. 
Filmerna beskrev situationer 
kopplade till säkerhet så som att 
ha brandövning med familjen 
och ansvara för att alla i båten 
bär flytväst. Filmerna sponsrades 
för att nå boende i närheten av 
brandstationer med behov av att 
nyanställa.

Årets rekryteringsprocesser har 
varit framgångsrika och totalt 
har 22 personer börjat arbeta 
på SÄRF:s RiB-stationer under 
2020. Omsättningen av personal 
är relativt hög och totalt har 16 
personer slutat under året mest av 
ålders- eller livsstilsförändringar.
Årets grund- och 
rökdykarutbildningar har 
varit fulltecknande. Som 
samhällsviktig verksamhet är vår 

personalförsörjning av högsta 
vikt och pandemins påverkan har 
inte förhindrat genomförandet av 
dessa utbildningar. 

Som en del i rekryteringsarbetet 
har förbundet sedan flera år 
tillbaka tillämpat en modell för 
praktiktjänstgöring. Modellen 
innebär att personer som är 
intresserade av att prova på 
arbetet får möjlighet att vara 
praktikanter under en begränsad 
period på aktuell RiB-station. 
Modellen har setts över under året 
och en särskild kompetensplan 
har tagits fram i syfte att 
likrikta praktikanställningen 
och skapa förutsättningar för 
praktikanten att gå vidare till 
en anställning. Intresset för att 
vara praktikant är stort. Totalt 
anställdes 27 nya praktikanter 
under året. 15 personer gick 
vidare till anställning som RiB 
under 2020. Under hösten 
rekryterades ytterligare 12 
personer för utbildning och 

Jörgen, en av SÄRF:s brandmän i beredskap 
hos sin huvudarbetsgivare under 
Brandman på jobbet-dagen.

Ett flertal anställda deltog under nätverksträffen med KIRtj, såväl på plats som digitalt.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 202028
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anställning våren 2021. Under 
senare delen av året i avvaktan 
på grundutbildning anställdes 
samtliga som praktikanter.  Trots 
rekryteringarna finns utmaningar 
kvar gällande bemanning vid 
några av stationerna i förbundet 
vilket innebär att engagemanget 
och flexibiliteten finns hos de 
befintliga medarbetarna.
 
SÄRF deltog för andra 
året i rad i Brandman på 
jobbetdagen. Räddningstjänstens 
Riksorganisation för 
Beredskapsfrågor, RRB, är 
initiativtagare till dagen som 
syftar till att synliggöra landets 
brandmän i beredskap och deras 
huvudarbetsgivare samt skapa 
intresse för att arbeta inom 
räddningstjänsten. Den aktuella 
dagen uppmanades våra anställda 
att bära SÄRF-tröja alternativt 
hjälm för att visa var de finns i 

vardagen. SÄRF hade inför dagen 
besökt sex huvudarbetsgivare, en 
i respektive medlemskommun. 
Besöken resulterade i flertalet 
filmer som publicerades på 
SÄRF:s sociala medier under 
Brandman på jobbet-dagen den 
1 september. I filmerna berättar 
brandmän i beredskap bland 
annat om hur de kombinerar 
beredskap med sitt ordinarie 
arbete, varför de valt att engagera 
sig i räddningstjänsten och en 
uppmaning till fler att göra samma 
sak.  

För att tacka och uppmärksamma 
arbetsgivare som har brandmän i 
beredskap anställda överlämnade 
representanter från SÄRF en 
gåva till alla huvudarbetsgivare i 
slutet av året. Med en liten gest 
visades vår stora uppskattning 
gentemot dessa drygt 200 
företagare som möjliggör en lokal 

räddningstjänst. Gåvan bestod 
av en skylt märkt med budskapet 
att företaget i samverkan med 
SÄRF har en brandman anställd. 
Skylten kan exempelvis placeras 
i företagets entré för att upplysa 
både kollegor och besökare om 
att det finns utbildad personal 
som är redo att göra skillnad om 
olyckan är framme. 

Räddningsvärn 
SÄRF:s räddningsvärn finns på 
sex orter i förbundet. De består 
av drygt tio personer med en 
medelålder på 48 år som bor och 
ofta även arbetar på orten och 
som står frivilligt till förbundets 
förfogande. 
De används för en första insats 
vid bränder och andra typer av 
olyckor. Totalt ingår 65 personer 
i räddningsvärnen. Under året 
har två personer slutat och en har 
antagits. 
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  2020  2019 2018
 Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal 
 Antal anställda 139 141 139

  varav kvinnor 18 18 16 

  varav män  121 123 123

 Avgångar under året 3 9 10

 Nyanställda under året 4 9 13

 Personalomsättning (%) 2,3 6,9 6,9

 Sjukfrånvaro (%) 2,65 1,72 0,95

 Medelålder  Borås heltidskår 42 42 42

   Skene heltidskår 43 43 44

   Dagtidspersonal 48 47 47

 RiB-personal
 Antal anställda 304 295 297

  varav kvinnor 15 13 12 

  varav män  289 282 284

 Avgångar under året 16 24 13

 Nyanställda under året 22 25 21

 Personalomsättning (%) 4,8 7,6 4,5

 Sjukfrånvaro (%) 2,7 2,6 2,0

 Medelålder  43 43 42

 
 Värnpersonal
 Antal anställda 65 66 64

  varav kvinnor 2  2 1

  varav män  63 64 63 

Avgångar under året 2 2 0

 Nyanställda under året 1 4 1

 Personalomsättning (%) 6,5 3,2 0,0

 Medelålder  47 48 47 

 

 Arbetsskador och tillbud för samtliga personalgrupper
 Anmälda arbetsskador 2 5 3

 Anmälda tillbud 14 20 16

Personalstatistik Antal anställda, sjukfrånvaro samt medelålder innefattar alla anställda (tillsvidareanställda, vikarier, visstidsanställda).
Avgångar, nyanställda och personalomsättning omfattar endast tillsvidareanställningar.

 Ålder Sjuk % varav Långtidssjuk % 

 29 år eller yngre 0 0

 30-49 år 2,65 37,82

 50 år eller äldre 2,76 0

 Samtliga åldersgrupper 2,65 22,12

Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp och långtidssjuka (>60 dagar)
Statistiken omfattar heltidsanställd operativ personal samt dagtidspersonal, inte RiB- eller värnpersonal. 
Sjukfrånvaro anges i procent av ordinarie arbetstid. Långtidssjuka anges i procent av den totala sjukfrånvaron.  
Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män redovisas inte av integritetsskäl. 
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Måluppföljning
Direktionen fastställde 2019-12-
06 verksamhetsplanen för 2020. 
Planen beskriver övergripande hur 
SÄRF ska arbeta under året för 
att uppnå handlingsprogrammets 
fyraåriga säkerhetsmål. 
Säkerhetsmålen syftar till att ge 
styrning till organisationen och 
delas upp i årliga prestationsmål. 
Om de uppfylls anses 
säkerhetsmålen uppfyllda. 

Totalt har förbundet nått 91% i 
måluppfyllelse för Prestationsmål 
2020.

Prestationsmål med aktiviteter 
med fysisk närvaro, så som 
deltagande vid lokala evenemang 
eller utbildning till enskilda i 
egensotning har inte genomförts 
på grund av pandemin. Under ett 
normalår deltar SÄRF vid 50-talet 
evenemang. Andra prestationsmål 
har inte kunnat genomföras i 
väntan på MSB:s beslut om nya 
föreskrifter under 2021. Därmed 
har bland annat arbetet med 
framtagandet av riskanalys som 

underlag för operativ förmåga 
flyttats fram. Det avses utföras 
ihop med arbetet med ett 
uppdaterat handlingsprogram 
under 2021.

För detaljer kring uppföljning 
av mål hänvisas till bilagan 
Uppföljning av Prestationsmål 
2020.

Intern styrning och 
kontroll
Direktionen ska enligt 
Kommunallagen tillse att 
kontrollen är tillräcklig inom 
SÄRF och att det finns en 
intern styrning och kontroll som 
fungerar på ett tillfredsställande 
sätt. Det vill säga att de med 
rimlig grad av säkerhet ska 
säkerställa att följande mål 
uppnås:

 ► Ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet

 ► Tillförlitlig finansiell rapportering 
och information om verksamheten.

 ► Efterlevnad av tillämpliga lagar, 
föreskrifter och riktlinjer.

Förbundsdirektören ansvarar för 
konkreta regler och anvisningar 
för en god intern kontroll och ska 
årligen rapportera till Direktionen 
hur den interna kontrollen 
fungerar. 

De verksamhetsansvariga 
cheferna inom SÄRF ska följa 
regler och anvisningar om intern 
kontroll och informera övriga 
anställda om innebörden. De ska 
verka för att arbetsmetoderna 
bidrar till en god intern kontroll.

Internkontrollplan 2020
Förbundet har genomfört 
en risk- väsentlighets- 
och konsekvensanalys av 
verksamheten genom att ringa in 
de rutiner och processer som är 
viktiga att följa upp. Förbundets 
metod för riskhantering 
och internkontroll omfattar 
identifiering och värdering av 
risker samt framtagande av 
åtgärdsplaner.

För årets uppföljning hänvisas 
till bilagan Uppföljning 
Internkontrollplan 2020.

Uppföljning av strategiska 
inriktningar 
Med utgångspunkt från 
förbundets uppdrag, 
förbundsordning och de 
nationella målen i LSO har 
SÄRF formulerat sju strategiska 
inriktningar för perioden 2020-
2023. De ska styra SÄRF:s 
strategiska arbete för att vara en 
räddningstjänst i tiden och för 
framtiden. Under 2020 har vi 
genom flertalet aktiviteter arbetat 
enligt dessa inriktningar. 

En medarbetardriven 
organisation
I vår strävan att vara en 
medarbetardriven organisation 
har vi bland annat omsatt årets 
prestationsmål i aktiviteter på 
grupp- och avdelningsnivå samt 
att det upprättades en individuell 
kompetensutvecklingsplan för 
varje medarbetare inklusive 
uppföljningar. 

Innovationer och idéer om 
utveckling och metoder har 
uppmärksammats till gagn för 
verksamhetsnyttan. 

Vi har också kartlagt 
personalplanering kopplat mot 
God ekonomisk hushållning, 
beslutsmandat och arbetstidsavtal 
vilket har medfört upprättande av 
skriftliga rutiner.  

Agera och verka för  
Ett SÄRF
Som ett led i det strategiska 
arbetet operativ heltidspersonal, 
RiB och värn samlats under 
året för gemensamma övningar. 
Syftet är att säkerställa den 
operativa förmågan enligt 
förmågebeskrivningar med 
också att verka tillsammans över 
gränserna. 

SÄRF införde en ny avdelning 
för analys och utveckling för hela 
förbundet. Ett arbete har startat 
ett arbete med att utbilda vår RiB-
personal i arbetet i förbundets 
ledningscentral och i funktionen 
Inre befäl. 

God kommunikation 
ska genomsyra hela 
organisationen
Årets arbete har inriktats i att 
förstärka de kommunikativa 
budskapen vid operativa 
händelser. Genom att 
sammanställa och förankra ett 
flertal styrdokument med regler 
och rutiner kring kommunikation 
inom SÄRF har det inneburit 
att varje medarbetares ansvar 
och skyldigheter har synliggjorts 
särskilt. 

Året har inneburit intensivt 
arbete med att främja 
intern kommunikation i 
hela organisationen genom 
implementering av och utbildning 
i nya tekniska lösningar för 
exempelvis övningsgenomförande 
och planeringar. 

Ett omfattande arbete med att 
göra vår offentliga information 
tillgänglighetsanpassad har 
genomförts på såväl webbplats 
som för vår dokumenthantering.

En kommunikativ och synlig 
räddningstjänst 
Som ett led att synliggöra 
räddningstjänsten har ett 
strategiskt stöd lämnats till 
berörda funktioner gällande 
mediehantering. 

SÄRF har deltagit aktivt i flertalet 
lokala, regionala liksom nationella 
forum som berör samverkan 

och kommunikation. Förbundet 
samverkar löpande med våra 
medlemskommuner genom olika 
forum. 

Ett internt arbete har startat 
för att kompetensutveckla det 
kommunikativa ledarskapet.

Rätt person på rätt plats
För att säkerställa förbundets 
rekrytering och kompetens har 
en plan för kompetensförsörjning 
tagits fram. Den omfattar även 
den kompetensbrist som saknas 
inom organisationen med 
anledning av tidens förändringar 
med begränsade marginaler. 
Platsannonsers utformning har 
setts över för att bredda intresset 
för våra utannonserade tjänster. 

Pandemins effekter på 
verksamheten har i flera 
fall kunnat omsättas i 
kompetensutveckling och 
omställning av personal.

Intern styrning för god 
kontroll 
Intern styrning och kontroll utgör 
grunden för att upprätthålla av 
en god ekonomisk hushållning. 
Tertialuppföljningar av budget 
och måluppfyllnad genomförs 
regelbundet under året i dialog 
med avdelningarna. 

Göra rätt saker på rätt sätt
Genom att arbeta effektivt 
och strukturerat mot tydliga 
mål har personalen getts egna 
ansvarsområden med kopplade 
aktiviteter. 

Det sker löpande 
förbättringsarbete inom hela 
organisationen. 
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Styrning och uppföljning 
av verksamheten
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God ekonomisk hushållning 
innebär att förbundet håller 
sig inom beslutad budget och 
samtidigt visar att säkerhetsmålen 
enligt handlingsprogrammet 
uppfylls.
God ekonomisk hushållning 
innebär också att förbundets 
ekonomiska utrymme är 
överordnat verksamhetens 
ambitionsnivå. 

Förbundet har tidigare haft god 
budgetföljsamhet men 2020 har 
kostnaderna för både verkstad 
och IT ökat. Reparationer av äldre 
räddningsfordon och externa 
krav på teknikutveckling samt den 
digitalisering som har påskyndats 
utifrån pågående pandemi har 
kostat medel utöver budget. God 
ekonomisk hushållning är att klara 
balansgången mellan uppsatta 
mål, beslutad förmåga, god 
arbetsmiljö, hög säkerhet och en 
ekonomi i balans. Under året har 
omprioriteringsbeslut tagits för att 
uppnå balans för helheten.

Förbundet budgeterar 
årligen utifrån överenskomna 
medlemsbidrag enligt den 
rambudget som beslutas av 
Direktionen i juni året före 
verksamhetsåret. I beslutad 
rambudget ingår kostnad för 
SAP-R, Särskild Avtalspension 
inom Räddningstjänst, enligt 
prognos per föregående årsskifte. 

I december året före 
verksamhetsåret beslutar 
Direktionen om Verksamhetsplan 
och Internbudget som visar hur 
mål och medel fördelas inom 
organisationen. Kostnad för 
SAP-R i Internbudget är enligt 
prognos per 31:a augusti och vid 
avvikelse från tidigare prognos 
kan Direktionen besluta om 
att detta överskott/underskott 
kan föras mot Eget Kapital. 
Internbudget 2020 har ett 
underskott på 2,2 Mnkr då KPA:s, 
Kommunernas Pensionsanstalt, 
prognos per 2020-08-31 visade på 
ökade pensionskostnader.

Det finansiella målet för 
2020 uppfylls genom ett 
positivt resultat på 5,7 Mnkr. 
Överskottet hänförs till lägre 
pensionskostnader enligt KPA:s 
prognos 2020-12-31 som 
är framtagen enligt Sveriges 
Kommuners och Regioners, SKR, 
RIPS19, Riktlinjer för beräkning 
av pensionsskuld. 

Årets prestationsmål har 
uppfyllts till 91 procent trots 
att vissa aktiviteter ej har 
kunnat genomföras på grund 
av pandemin och avvaktan på 
nya föreskrifter under 2021. 
Arbetet med framtagandet av 
riskanalys som underlag för 
operativ förmåga har flyttats 
till arbetet med uppdaterat 
handlingsprogram som ska 
genomföras 2021 och börja gälla 
2022.

Det är förbundets uppfattning 
att medlemsbidragen och övriga 
ekonomiska medel används på 
ett effektivt sätt och att SÄRF 
därmed uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning.

Årets resultat
Resultat efter finansiella intäkter 
och kostnader uppgår till plus 
5,7 Mnkr på en omsättning som 
uppgår till 193,4 Mnkr (188,6 
Mnkr). 

Balanslikviditeten och 
rörelsekapitalet har ökat då 
förbundet har ett plusresultat för 
2020, se kassaflödesanalys. Eget 
kapital uppgår till 57,4 Mnkr och 
ska täcka den ansvarsförbindelse 
som finns för Pensionsutfästelse 
före 1997 på 13,0 Mnkr samt 
förbundets risker. 

I Eget Kapital ingår det 
överskjutande belopp som 
uppstod under 2020 då ett antal 
avgångar med avtalspension 
enligt SAP-R flyttades framåt i 
tiden samt att pensionsskulden 
omvärderades enligt RIPS19. 

Framflyttning av avgång med 
avtalspension betyder att 
pensionskapitalet räknas om och 
ger en ökad kostnad för 2021. 

Nedräkningen av pensionsskulden 
ger lägre kostnad 2020 men 
prognosen visar på kraftigt 
stigande pensionskostnader de 
närmaste åren. 

Internbudget 2021 är ej i balans 
och Direktionen beslutade i 
december 2020 att underskottet 
ska finansieras från Eget Kapital.

Enligt Kommunallagen 11 Kap 
5 § ska det varje år upprättas en 
budget där intäkterna överstiger 
kostnaderna, undantag får göras 
i den utsträckning som medel 

 Balanslikviditet  313% 304% 268% 273% 
 (Oms. tillgång/kortfristig skuld i %)
 Rörelsekapital  73,7 66,8 57,8 56,7
 (Oms. tillgång - kortfristig skuld)
 Soliditet  36% 34% 34% 34%
 (Eget kapital/tillgångar)
 Soliditet inkl. Ansvarsförbindelse 28% 24% 24% 24%

 % och Mnkr 2020 2019 2018 2017

     Belopp i Mnkr      
 Årets resultat 2020     +5,7
 Reducering av jämförelsestörande poster    0
 Reducering av samtliga realisationsvinster   -0,1
 Årets balanskravsresultat     +5,6

Beräkning av Balanskravsresultat

från en resultatutjämningsreserv 
tas i anspråk eller om det finns 
synnerliga skäl.

Förbundet använder inte 
Resultatutjämningsfond (RUR).

Uppgift om årets 
balanskravsresultat ska redovisas 
i årsredovisningen och ska rensas 
från poster som inte härrör från 
den egentliga verksamheten. 

Kommunalförbundet redovisar 
ett positivt balanskravsresultat för 
2020 på 5,6 Mnkr.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 202034 Årsredovisning 2020 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 35
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God ekonomisk hushållning
Ekonomisk ställning och 
Balanskravsutredning
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Finansiella rapporter

Resultaträkning, Tkr 
   Not 2020 2019

 Verksamhetens intäkter 1 23 167 23 573

 Verksamhetens kostnader 2 -179 244 -179 777

 Avskrivningar 3 -6 934 -6 849

 Summa verksamhetens nettokostnader  -163 011 - 163 053

 Medlemsbidrag 4 170 219 165 100

 Finansiella intäkter 5 36 0

 Finansiella kostnader 6 -1 487 -1 652

 Årets resultat  5 757 395

Balansräkning, Tkr
    2020-12-31 2019-12-31

 Tillgångar

 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar 
  
 Maskiner och inventarier 7 46 590 50 746 

 Pågående investering 8 5 663 1 447

 Summa materiella anläggningstillgångar  52 253 52 193

 Finansiella anläggningstillgångar

 Långfristiga fordringar 9 53 59

 Summa finansiella anläggningstillgångar  53 59

 Summa anläggningstillgångar  52 306 52 252

 Omsättningstillgångar

 Fordringar 10 18 935 23 938

 Kassa och Bank  89 339 75 655

 Summa omsättningstillgångar  108 274 99 593

 Summa tillgångar  160 580 151 845

 Eget kapital, avsättningar och skulder

 Eget kapital

 Ingående eget kapital  51 656 51 261

 Årets resultat   5 757 395

 Summa eget kapital  57 413 51 656

 Avsättningar

 Pensioner och liknande förpliktelser 11 68 579 67 417

 Summa avsättningar  68 579 67 417

fortsättning balansräkning nästa sida

Kassaflödesanalys, Tkr
   Not 2020 2019 

 Den löpande verksamheten    

 Rörelseresultat exkl. räntenetto  7 207 2 047

 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  

  Avskrivningar  6 934 6 849 

  Realisationsvinst vid försäljning av inventarier  -122 0

  Förändring av avsättning till pension inkl. löneskatt  1 162 3 955 

    15 181 12 851 

 Erhållen ränta  36 0 

 Erlagd ränta (inkl. ränta på pension)  -1 487 -1 652

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  
 före förändringar av rörelsekapital  13 730 11 199   
 

 Förändring i rörelsekapital    

  Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  5 003 1 796

  Ökning/minskning av kortfristiga skulder  1 816 -1 677 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  20 549 11 318   
  

 Investeringsverksamheten    

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8 -6 994 -2 183

 Försäljning av anläggningstillgångar  122 0

 Ökning/minskning av långfristig fordran 9 6 -24

 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 866 -2 207

 Ökning/minskning av likvida medel  13 683 9 111 

 Likvida medel vid årets början  75 656 66 545

 Likvida medel vid årets slut  89 339 75 656 

    2020-12-31 2019-12-31 
 Skulder

 Kortfristiga skulder

 Leverantörsskulder 12 6 904 8 808

 Övriga kortfristiga skulder  27 684 23 964

 Summa kortfristiga skulder  34 588 32 772

 Summa skulder  34 588 32 772

 Summa eget kapital, avsättningar och skulder  160 580 151 845
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 Not 1 Verksamhetens intäkter 2020 2019

 Automatiska brandlarm 11 005 10 532
 Myndighetsutövning 1 565 1 165
 Uppdragsutbildning 4 896 5 985
 Avtal 2 604 3 032
 Bidrag fr. bl.a. EU inkl. komp. sjuklönekostnader 1 173 605
 Uthyrning lokaler, fordon 1 074 1 065
 Teknisk service 378 515
 Övrigt 350 674
 Realisationsvinst 122 0
 Summa 23 167 23 573

 Not 2 Verksamhetens kostnader 2020 2019

 Löner och arvoden 93 290 92 913
 Personalomkostnader 29 244 29 507
 Pensioner 11 021 12 357
 Personalsociala 3 106 3 751
 Lokaler 13 753 14 463
 Materiel 11 417 10 829
 Främmande tjänster exkl räkenskapsrev. 17 330 15 874
 Räkenskapsrevision 83 83
 Summa 179 244 179 777

 Not 4 Kommunbidrag 2020 2019

 Bollebygd 8 864 8 387
 Borås 85 385 82 187
 Mark 33 384 33 433
 Svenljunga 10 472 10 104
 Tranemo 11 566 11 210
 Ulricehamn 20 548 19 779
 Summa 170 219 165 100

 Not 9 Långfristiga fordringar  

 Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av   
 körkortsutbildning

Noter, Tkr

 Not 3 Avskrivningar enligt plan

 Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens    
 anskaffningsvärden.

 Not 5 Finansiella intäkter

 Intäkter hänförliga till tillgodohavande på Borås Stads Internbank.

  Not 6 Finansiella kostnader 2020 2019

 Ränta pensionsavsättning 1 481 1 649
 Övriga finansiella kostnader 6 3
 Summa 1 487 1 652

 Not 10 Kortfristiga fordringar  2020 2019
 Kundfordringar 14 247 20 231
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 598 3 694
 Övriga fordringar 90 13
 Summa 18 935 23 938

 Not 8 Investeringar,  påg. investeringar 2020 2019

 Ingående anskaffningsvärde  1 447 8 667
 Omklassificeringar under året  -2 778 -9 403
 Anskaffningar 6 994 2 183
 Utgående anskaffningsvärde 5 663 1 447

 Not 12 Kortfristiga skulder 2020 2019

 Leverantörsskulder 6 904 8 808
 Semesterlöneskuld 8 779 8 294
 Upplupna löner 3 261 2 690
 Upplupna sociala avgifter 1 230 1 009
 Arbetsgivaravgift 2 537 2 331
 Moms 2 236 1 747
 Pensioner, individuell del 4 523 4 091
 Pensioner, löneskatt 1 560 1 202
 Övriga interimsskulder 1 060 381
 Övriga kortfristiga skulder 2 498 2 219
 Summa 34 588 32 772 

 Not 11 Pensionsavsättning 2020 2019
 Ingående balans 67 418 63 462
 Utbetalningar -2 362 -2 184
 Ränta mm 1 475 2 366
 Årets intjänande 1 821 3 002
 Särskild löneskatt 227 772
 Utgående balans 68 579 67 418

 Not 13 Ansvarsförbindelse 2020 2019

 Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt 13 076 14 658
 (för tiden t.o.m. 1998)

 Not 7 Anläggningstillgångar  2020 2019

 Ingående anskaffningsvärde  174 522 165 119
 Omklassificeringar under året 2 778 9 403 
 Försäljningar och utrangeringar -2 699 0
 Utgående anskaffningsvärde 174 601 174 522
  
 Ingående ackumulerande avskrivningar  123 776 116 927
 Årets avskrivningar enligt plan 6 934 6 849 
 Försäljningar och utrangeringar  -2 699 0
 Summa 46 590 50 746

Noter

Särskild avtalspension inom 
Räddningstjänst (SAP-R) är beräknad 
på pensionsålder 59,5 år.
Värdet av utfästa pensionsåtaganden 
redovisas under rubriken 
avsättningar. 

Pensionsutfästelser före 1997-12-31 
redovisas som ansvarsförbindelse.

Fordringar och Skulder
Fordringar har tagits upp till det 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättning har gjorts för bedömda 
förlustrisker.

Skulder har tagits upp till nominella 
värden.

Investering
En investering anses föreligga 
när tillgången är anskaffad för 
stadigvarande bruk, tillgången har 
en ekonomisk livslängd på minst tre 
år och anskaffningsvärdet uppgår 
till minst ett halvt prisbasbelopp 
exklusive moms.

Redovisningsprinciper
Avskrivningar
Förbundet tillämpar 
komponentavskrivning av sina 
tillgångar. Enligt RKR 11:4 
ska avskrivningarna spegla hur 
tillgångars värde successivt 
förbrukas och då måste skillnader, i 
förbrukning och nyttjandeperioder 
av betydande komponenter i en 
materiell anläggningstillgång, beaktas. 
Förväntas skillnaden i förbrukningen 
av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter vara 
väsentlig, ska tillgången delas upp 
på dessa och respektive komponent 
skrivas av separat.

Förbundets befintliga 
anläggningstillgångar och de som har 
aktiverats under året med värde som 
uppgår till väsentligt belopp består 
av räddningsfordon. Fordonen har 
i sin helhet samma förbrukning och 
nyttjandeperiod och vår bedömning 
är att varje fordon består av en 
komponent.

 
 Höjdfordon  18 år
 Övriga stora fordon  14 år
 Personbilar/Båtar/Maskiner   7/10 år
 Räddningsmateriel    7/10 år
 Radioutrustning   5 år
 Elektronik/Kameror/Datorer    3 år

 Avskrivningstider enligt plan på  
 anskaffningsvärdet

Allmänna 
redovisningsprinciper
Kommunalförbundet tillämpar 
Kommunallagen (KL), Lagen 
om Kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR) samt 
rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning. 

Värderingsprinciper
Intäkter och kostnader
Periodisering av inkomster och 
utgifter har gjorts enligt god 
redovisningssed.

Fakturor överstigande 5 Tkr 
exklusive moms har periodiseras.

Pensionskostnader
Förbundets pensionskostnader 
utgörs dels av under året utbetalda 
pensioner och pensionspremier, dels 
av årets förändring av kapitalvärdet 
av utgående och utfästa framtida 
pensioner.

Värdering av pensionsförpliktelserna 
är gjord enligt den av SKR 
antagna beräkningsmodellen för 
pensionsförpliktelser, RIPS 19.
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 Verksamhetens intäkter  23,2 22,4 0,8 23,5
 Verksamhetens kostnader -168,3 -168,0 -0,3 -167,4 
 Pensionsförpliktelser  -11,0 -17,1 6,1 -12,4
 Avskrivning  -6,9 -8,3 1,4 -6,8
 Nettokostnader  -163,0 -171,0 8,0 -163,1
 Medlemsbidrag  170,2 170,2 0 165,1
 Finansiella intäkter  0,1 0 0,1 0
 Finansiella kostnader  -1,5 -1,5 0 -1,6
 Årets resultat  5,8 -2,3 8,1 0,4

 Mnkr Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse Utfall 2019

 % 2020 2019 2018 2017
 Budgetavvikelse Årets resultat +4,7 +1,7 +1,6 +4,7

 (exkl. Medlemsbidrag)

Budgetsäkerhet

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 202040 Årsredovisning 2020 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 41

Driftsredovisning

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter avseende 
myndighetsutövning och 
avtalstjänster avviker mot budget 
med +0,8 Mnkr och här ingår 
statens kompensation för utbetald 
sjuklön med +0,5 Mnkr. 

Verksamhetens kostnader ligger 
totalt i nivå med budget men 
avviker på avdelningsnivå med 
lägre kostnader då budgeterade 
aktiviteter, utvecklingsprojekt 
och internutbildningar ej kunnat 
genomföras under pågående 
pandemi men också högre 

kostnader för reparationer 
av åldrande fordonsbestånd, 
teknikutveckling och digitalisering. 

Den största budgetavvikelsen 
avser pensionskostnaden på totalt 
+6,1 Mnkr (inklusive avvikelse 
på finansiella kostnader som 
avser pensionsförpliktelse) och 
beror dels på osäkerheten i att 
prognostisera kostnader för 
avtalspension, SAP-R, men också 
omvärdering av pensionsskulden 
enligt RIPS19.

Personalkostnader inklusive 
pension utgör 73,4% (74,2%) 
av förbundets totala kostnader. 
Tillsammans med lokalkostnader 
för förbundets 24 brandstationen 
är det 80,8% (81,9%) 
vilket betyder att det är en 
personalintensiv verksamhet i ett 
stort geografiskt område.

Pensionskostnader baseras på 
uppgifter från KPA pension per 
2020-12-31. 
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Medlemsbidrag
Medlemskommunerna ersätter 
förbundet genom bidrag för att 
utföra uppdraget enligt gällande 
handlingsprogram.

Medlemsbidraget är förbundets 
största intäkt och uppgår till 
170,2 Mnkr vilket är en höjning 
från 2019 med 3,1%. Detta 
innebär en bidragsfinansiering av 
verksamheten på 90,7% (88,5%). 

Kostnad för Räddningstjänst per 
invånare inom förbundet är 2020 
828kr (806 kr).
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  Pågående 2020-01-01  Budget 2020  Färdigställda 2020 Kvarstående 2020-12-31 
 Lastväxlare  3,8            3,8

 Höjdfordon  7,0            7,0

 Utbildningscontainrar  3,5            3,5

 Container för vatten  1,0            1,0

 Transportbilar och Räddningsbil 2,2 4,9  2,1          5,0

 Båtar  0,3            0,3

 Räddningsutrustning 0,5 0,9  0,7          0,7

 Reningsverk slangtvätt  0,5            0,5

 Elektronikstöd, Teknikstöd LC  2,1            2,1

 SUMMA 2,7 24,0  2,8        23,9

 Investeringar i Mnkr

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 202042

Investeringsredovisning

Årets investeringar

Årets investeringar består 
huvudsakligen av nödvändiga 
reinvesteringar inom 
fordonsparken och har uppgått till 
2,8 Mnkr (9,4 Mnkr). 

 Avskrivningar  6,9 6,8 6,5 6,1

 Mnkr 2020 2019 2018 2017

Årets investeringar avviker mot 
budget men dessa kommer att 
genomföras under 2021 varav 
bilar och räddningsutrustning är 
påbörjade och ingår med 18,1 
Mnkr i kvarstående investeringar 
2020-12-31.

Avskrivningskostnaden är högre 
jämfört med föregående år och 
följer investeringsplanen.
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UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETENS MÅL 2020 
Inledning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds, SÄRF, uppdrag grundar sig i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO). I Förbundsordningen beskrivs styrningen och innehållet i organisationens uppdrag och ansvarsområden. 
Förbundsområdets risker och problembilder kopplade till räddningstjänst utifrån LSO:s nationella mål utgör då 
underlag för SÄRF:s vision samt säkerhetsmål för perioden 2020-2023. Säkerhetsmålen omsätts till ettåriga 
prestationsmål i verksamhetsplanen som därefter formuleras i aktiviteter. De beslutade strategiska inriktningarna 
omfattar förbundet ur ett helhetsperspektiv. 

Lagen om skydd mot olyckor Nationella mål 

Handlingsprogram 2020-2023 Säkerhetsmål 

Årliga verksamhetsplaner Prestationsmål 

 Aktiviteter 

SÄRF:s styrdokument och hur de hänger samman. 

Handlingsprogram 
Direktionen fastställde 2019-12-06 SÄRF:s vision samt övergripande mål i ett handlingsprogram för åren 2020-
2023. Visionen beskriver vad förbundet vill uppnå med sin verksamhet och vilken effekt som förväntas. De 
övergripande Säkerhetsmålen beskriver de områden som är prioriterade och som leder mot visionen.  

Säkerhetsmål 
Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för perioden 2020-
2023. Målen är uppdelade på Före, Under och Efter Räddningstjänst och framgår i detalj i uppställningen nedan. 

Verksamhetsplan  
Direktionen fastställde 2019-12-06 verksamhetsplanen för 2020 som övergripande beskriver hur SÄRF avser att 
arbeta under året för att uppnå handlingsprogrammets mål tillika en övergripande fördelning av de ekonomiska 
resurserna i förbundets verksamhet. De övergripande målen har omsatts i förbundsgemensamma prestationsmål 
och respektive avdelning arbetar utefter beslutade aktivitetsplaner för att nå dessa mål. 

Uppföljning av mål 
De fyraåriga säkerhetsmålen som syftar till att ge styrning till organisationen, delas upp till prestationsmål i 
verksamhetsplaner som följs upp årligen. Om prestationsmålen uppfylls anses säkerhetsmålen uppfyllda.  

Som stöd för uppföljning av prestationsmål används %-andel av färdigställande.  

Vid varje prestationsmål finns förklarande text om vilka aktiviteter som har genomförts respektive inte har 
genomförts under året. 
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Måluppfyllelse 
 

 

 

Totalt har förbundet uppnått 91% i måluppfyllelse för 2020. 

De prestationsmål som innehåller aktiviteter med fysisk närvaro, till exempel deltagande på lokala evenemang 
för information om brandskydd (under ett normalår deltar SÄRF vid 50-talet evenemang) eller utbildning till 
enskilda i egensotning har inte genomförts på grund av pandemin. 

Andra prestationsmål har inte genomförts på grund av förändringar i LSO-lagstiftningen och att MSB ska 
besluta om nya föreskrifter under 2021.  Framtagandet av riskanalys som underlag för operativ förmåga har 
därför hänskjutits till arbetet med handlingsprogram enligt en framtagen nationell modell som ska gälla från 
2022. 

Uppföljning Säkerhets- och Prestationsmål 

Säkerhetsmål, 
Före 

Prestationsmål 
Utfall 
Helår 
2020 

Aktiviteter 

1. 
Den enskildes och 
verksamheters 
förmåga att förebygga 
och hantera bränder 
och andra olyckor ska 
stärkas. 

1.1  
Den enskildes och 
verksamheters förmåga att 
förebygga och hantera 
bränder och andra olyckor 
ska stärkas genom att 
samordna och utveckla 
SÄRF:s utbildning, 
rådgivning och information.  

68% Genomförda aktiviteter: 

Sociala medier har använts för förebyggande budskap 
kring den enskildes ansvar vid ex. risk för gräsbrand, 
camping (avstånd, elsäkerhet, gasolutrustning), 
brandskydd i hemmet, vattensäkerhet och grillning. Vi har 
informerat om rådande väderläge samt hur den enskilde 
skyddar sig och sin egendom samt tagit fram 
informationsvideo som förtydligar ansvaret vid 
eldningsförbud och som lagts upp på sociala medier och 
serf.se. 
Vissa budskap riktas till identifierade målgrupper, till 
exempel brandskydd i bostäder, studenter alternativt 
nyinflyttade med familjer.  
 
Genom att synas och höras kontinuerligt i lokala media får 
aktuella budskap utrymme. Problematiken kring trängsel 
på parkering i anslutning till badplatser fick stor 
uppmärksamhet i såväl lokalmedia som i sociala medier. 
Brandvarnardagen 1/12 uppmärksammades med en 
utmaning.  
  
Som regel när funktionen Inre Befäl uttalar sig i lokala 
media förtydligas systematiskt den enskildes ansvar. 
 
Goda exempel på rådiga ingripanden som utförts av 
enskilda uppmärksammas i sociala media och 
pressmeddelande.  
 
I samverkan med lokalmedia (BT) har filmer producerats 
som beskriver vår verksamhet samt den enskildes ansvar 
kopplat till brandskydd i hemmet. 
 

Kategorier Utfall Helår 2020 
Säkerhetsmål Före, 5st. (11 Prestationsmål) 83% 
Säkerhetsmål Under 5st. (9 Prestationsmål) 96% 
Säkerhetsmål Efter 2st. (4 Prestationsmål) 100% 
Totalt 12st.  91% 
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RiB-stationer har som sommarprojekt genomfört 34 
övningar i vattensäkerhet på badplatser och kombinerat 
med information till allmänhet såsom att dela ut 
förebyggande budskap om att ha fokus på badande barn 
ihop med instruktioner för vattenlivräddning. 
 
Kampanjer har genomförts dels under sommaren med tre 
framtagna kampanjvideos i sociala medier för att nå en 
bred allmänhet. Temat gällde egenansvar rörande 
vattensäkerhet och trafiksäkerhet. Julkampanjen bidrog 
med flera filmer med budskap hur den enskilde undviker 
olyckor kopplat till årstiden och den annalkande högtiden. 
Budskapen är dessutom anpassade till rådande riktlinjer 
för pandemin.  

 
Utvecklingen av konceptet ”brandsyn i hemmet” har 
framgångsrikt riktats till elever i grundskolan. Checklista 
framtagen för brandskydd hemma för att förtydliga 
ansvaret hos den enskilde och förmedla budskapet genom 
vikten av att hjälpas åt för att säkerställa ett gott 
brandskydd i hemmet. Checklistan finns på serf.se och har 
kompletterats med en film i sociala medier som även 
finns på serf.se. 
 
Informationsbroschyr har tagits fram och tryckts upp som 
ska syftar till att stödja till den som har drabbats av brand 
i hemmet. ”Efter branden – Information från 
Räddningstjänsten”. Denna ska tas i bruk under 2021 och 
distribueras till alla stationer i SÄRF. 

 
Webbaserad grundutbildning i brandskydd för anställda i 
SÄRF:s medlemskommuner är producerad samt 
utbildningsvideo i praktisk hantering av släckutrustning. 
 
Mediahandbok är färdigställd som stöd för olika 
funktioner bl.a. för operativa beslutsfattare.  
 
Fordonsmärkning är genomförd med förebyggande 
budskap på SÄRF:s transport- och A-bilar. 

Ej genomförda aktiviteter:   

Aktiviteter med deltagande på lokala evenemang med 
information till allmänheten har inte kunnat genomföras 
p.g.a. pandemin. 

Av samma anledning har viss utbildning ej kunnat 
genomföras, t.ex. om kvalitetssäkring av SÄRF:s SBA-
utbildning i syfte att säkerställa att budskapet mellan 
myndighetsutövning och utbildning är densamma. 

 1.2 
SÄRF ska samverka i 
säkerhets- och 
trygghetsskapande arbete i 
medlemskommunerna. 

100% Genomförda aktiviteter: 

Strategi framtagen för större samverkan och samordning 
med medlemskommuner gällande det breda 
trygghetsskapande arbetet. T.ex.  

o Individanpassat brandskydd 
o Brottsförebyggande arbete 
o Trygg & Säker-koncept 
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o Myndighetssamverkan 
 
Årlig kontroll av samtliga 109st. kommunala badplatser 
inom förbundet har genomförts och anslag har satts upp 
med budskap om att ha fokus på badande barn och att 
grilla säkert. 

2. 
Det förebyggande 
skyddet mot brand och 
andra olyckor ska 
stärkas i byggnader 
och andra anläggningar 
via information, 
rådgivning, tillsyn, 
myndighetssamverkan 
och deltagande i plan- 
och byggprocessen. 

2.1  
Effektivisera tillsynsarbetet 
för att få bättre effekt och 
stärka det förebyggande 
skyddet mot brand och 
andra olyckor hos 
verksamheter och 
fastighetsägare. 

87% Genomförda aktiviteter: 
 
Översyn av tillsynsprocessen är genomförd i ytterligare 
effektiviseringssyfte. Detta kan exempelvis göras genom: 

o Minskad administrationstid med ändrade rutiner 
o Förenklat språkbruk för större förståelse  

 
Strategi utarbetad för att ta in revisionsbesiktningsintyg 
för automatlarmsanläggningar som är kopplade till SÄRF 
och myndighetsanläggningar.  
 
Rutin i vad som rör föreläggande av brister samt 
återbesök, i flerbostadshus och andra relevanta objekt 
som har haft en brand är framtagen och i bruk. 
 
Ej genomförda aktiviteter: 
 
Riktad insats inom LSO 2:2 är genomförd till 50%. På 
grund av pandemin fick omfall göras och tillsyner 
genomfördes i Marks kommun och i Borås stad av 
obemannade bensinstationer men ställdes in i Borås. 
 
70% eller 85st utav de planerade 120 tillsynerna 
genomfördes. Fr.o.m. oktober ställdes samtliga tillsyner in 
p.g.a. pandemin. 

 2.2  
Bibehålla, stärka och 
fördjupa relationerna med 
förbundets samtliga 
byggnadsnämnder i syfte att 
få bättre och effektivare 
hantering mot 
bygglovssökare. 

63% Genomförda aktiviteter: 
 
Deltagit och genomfört föredrag vid den årliga 
nätverksträffen för byggingenjörer och 
byggnadsinspektörer. 
 
Ej genomförda aktiviteter: 
 
Besök hos medlemskommunernas byggnadsnämnder för 
att hålla brandutbildning, besvara frågor samt nätverka ej 
genomfört p.g.a. pandemin. 

 2.3 
Stärka kommunernas 
kunskap om 
räddningstjänstens 
intresseområde i 
planprocessen och/eller 
riskhantering vid 
detaljplanering. 

 

100% Genomförda aktiviteter: 
 
Utbildning ska genomföras av minst en 
medlemskommuns personal som arbetar med planfrågor i 
de frågor som berör räddningstjänstens intressen. Syftet 
är att uppnå ett bättre samarbete och en större förståelse 
bland planhandläggarna i kommunen. Utbildning 
genomförd i Borås stad. 
 
SÄRF ska bistå minst en medlemskommun i framtagandet 
av en översiktlig riskanalys i syfte att likrikta, förtydliga 
och förenkla arbetet kring detaljplanering nära farligt 
gods-leder. SÄRF kan bistå kommunen i form av hjälp vid 
beställning, uppstartsmöte, granskning under processen, 
samt slutgranskning.  SÄRF har fullgjort sina åtagande i 
detta arbete för Marks kommun. 
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 2.4 
Operativ personal ska ha 
den kompetens som behövs 
för att kunna agera inom 
det förebyggande arbetet i 
förekommande 
arbetsuppgifter. 

100% Genomförda aktiviteter: 
 
En medarbetare har genomgått MSB:s utbildning ”Tillsyn 
A” och två har genomfört MSB:s LBE kurs. 

3. 
Verksamheters 
förmåga att hantera 
kemikalier, brandfarlig 
vara och explosiv vara 
på ett säkert och 
riskminimerande sätt 
ska stärkas genom 
information, 
rådgivning, tillsyn och 
tillstånd. 

3.1 
Verksamheter klassade 
enligt LSO 2 kap 4§ eller 
omfattas av LBE ska 
nödvändiga åtgärder 
kontinuerligt vidtas för att 
hindra eller begränsa 
konsekvenserna av en 
olycka i eller i anslutning 
kring verksamheten samt ha 
förmåga att minska risken 
för olyckor. 

50% Genomförda aktiviteter: 

Mallar och rutiner gällande tillsyner LBE har inventerats, 
uppdaterats och skapats för att förenkla tillsynsprocessen. 

Rutin för påminnelsesystem om hantering av tillstånd för 
brandfarlig- och explosiv vara i Daedalos har utvecklats. 

Ej genomförda aktiviteter: 

Minst 1 tillsyn på anläggningar klassade som farlig 
verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§ skulle genomförts med 
syfte att granska verksamheters förmåga att vidta 
nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa 
konsekvenserna av en olycka i eller i anslutning kring 
verksamheten. Aktiviteten blev inställd p.g.a. pandemin. 
 
Av samma anledning ställdes följande aktivitet in: att i 
samband med tillsyn enligt LSO 2 kap. 4§ studera 
verksamheternas riskanalys och informera om möjliga 
förbättringar eller ändringar för att minimera risken för 
att en olycka sker. 

4. 
Allmänheten ska ha 
tillgång till uppdaterad 
information om 
riskerna vid 
verksamheter som 
hanterar kemikalier i 
en större omfattning. 

4.1 
Informationen på SÄRF:s 
hemsida om de farliga 
verksamheter som 
överskrider gränsvärdena i 
lag (1999:381) om åtgärder 
för att förebygga och 
begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor 
(Sevesolagstiftningen) ska 
vara aktuell. 

100% Genomförda aktiviteter: 

Samtliga verksamheter som har informationsskyldighet 
enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
(Sevesolagstiftningen) har uppmanats om att uppdatera 
sin information på SÄRF:s hemsida. 

Samtliga kommuners hemsidor har kontrollerats så att de 
har länkar till SÄRF:s information om farlig verksamhet. 

Löpande bevakning genomförd för att anmäla 
verksamheter som kan klassas som farlig verksamhet 
enligt LSO 2 kap. 4 § till Länsstyrelsen. Det samma gäller 
verksamheter som borde avklassificeras. 

5. 
Brandskyddet i 
byggnader och andra 
anläggningar ska 
stärkas genom att 
sotning och 
brandskyddskontroll 
genomförs inom 
föreskrivet intervall. 

5.1 
SÄRF ska ha en 
uppfyllnadsgrad om minst 
95 % av rengöringarna 
(sotning) i respektive 
kommun eller minst 95 % 
som helhet. 

100% Genomförda aktiviteter: 

Insamling av sotnings- och brandskyddskontrollsstatistik 
genomförs i samband med att uppgifterna begärs in av 
Länsstyrelsen. Uppfyllnadsgrad för 2020 är 99,67%. 

 5.2 
SÄRF ska ha en 
uppfyllnadsgrad om minst 
90 % av 
brandskyddskontrollerna i 

100% Genomförda aktiviteter: 

Insamling av sotnings- och brandskyddskontrollsstatistik 
genomförs i samband med att uppgifterna begärs in av 
Länsstyrelsen. Uppfyllnadsgrad för 2020 är 98,3%. 
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respektive kommun eller 
minst 90 % som helhet. 

 
En träff genomförd med sotningsentreprenörerna för 
avstämning och uppföljning av det gångna året, klagomål 
som inkommit, eventuella förelägganden m.m. 

 5.3 
Enskildas förmåga att 
använda, rengöra och 
detektera fel på 
uppvärmningsanordningar 
ska stärkas. 

50% Genomförda aktiviteter: 

Utbildning för egensotning genomförd vid ett tillfälle. 

Ej genomförda aktiviteter:  

Utbildning för egensotning skulle genomförts två gånger 
men andra tillfället ställdes in p.g.a. pandemin. 

Måluppfyllelse totalt  83%  
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Säkerhetsmål, 
Under 

Prestationsmål 
Utfall 
Helår 
2020 

Aktiviteter 

1. 
Räddningsinsatser ska 
planeras, förberedas 
och genomföras med 
en god och likvärdig 
kvalité utefter de 
lokala förhållandena. 

1.1 
Operativa funktioner ska 
vara dimensionerade enligt 
kontinuerligt bedömd 
riskbild, lokala rutiner och 
avtal. 

100% Genomförd aktivitet: 
 
Förmågan kontrolleras som rutin varje morgon.  
 
Veckovisa möten genomförda med Länsstyrelsen för 
regionala risker och hotbilder. 
 
Löpande information från Polis och kommuner. 

 1.2 
Fordon, materiel och 
personlig utrustning ska 
anpassas enligt 
förmågebeskrivning. 

100% Genomförd aktivitet: 
 
Inköp och upphandlingar präglas av Ett SÄRF och fordon, 
materiel och utrustning planeras vara så likvärdigt som 
möjligt utifrån lokala förhållanden och behov. 

 1.3 
Ledningsfunktionernas 
kvalitetssäkrade kompetens 
ska motsvara kraven i 
förmågebeskrivningen. 

73% Genomförda aktiviteter: 
 
Förslag till ledningshandbok framtagen. 
 
Förmågebeskrivning för Inre Befäl och RCB är 
uppdaterade och färdigställda.  
 
Insatsledare har genomfört ”Taktikutbildning 1 
Skogsbränder” samt vid MSB:s utbildning gällande 
användande av flygande resurser vid 
skogsbrandsbekämpning. 
 
Ej genomförda aktiviteter: 
 
Framtagandet av riskanalys som underlag för operativ 
förmåga flyttas till arbetet med uppdaterat 
handlingsprogram enligt nya föreskrifter från MSB som 
kommer 2021. 
 
Den planerade utbildningen för utryckningsförare 
flyttades fram till 2021 då instruktörsutbildningen ställdes 
in 2020 p.g.a. pandemin. 

 1.4 
Kvalitetssäkrade 
utbildningar och övningar 
ska leda till att kraven i 
förmågebeskrivningen 
uppfylls. 

100% Genomförda aktiviteter: 
 
Samtliga övningar för Inre befäl och RCB enligt 
Övningsplan 2020 har genomförts. 
 
Utbildnings- och kursplaner har skapats i syfte att 
kvalitetssäkra SÄRF:s introduktionsutbildning för 
deltidsbrandmän samt andra utbildningar.  

2. 
Ha förmågan att under 
insats skydda känsliga 
miljöområden, 
dricksvattentäkter och 
reningsverk från 
verkningar av 
släckvatten och 
kemikalier vid olyckor. 

2.1 
Med kvalitetssäkrade 
rutiner ska det systematiskt 
miljöarbete vid 
räddningsinsatser 
förbättras. 

100% Genomförd aktivitet: 
 
Kvalitetssäkrade rutiner för det systematiskt miljöarbete 
vid räddningsinsatser är fullgjort i Ledningscentralen, i 
systemet Solwiz. 

3. 
Via samverkan ha en 
god förmåga att 

3.1 
Uppdaterade och regelrätta 
avtal. 

100% Genomförd aktivitet: 
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hantera stora 
händelser med 
gemensamma 
ledningsresurser och 
gränslös 
räddningstjänst inom 
och utanför förbundets 
område. 

SÄRF arbetar för samverkan med kommuner, polis och 
Region och deltog vid en gemensam aktivitet under året 
för samverkan och övning. 

Rutin för samverkan framtagen. 

4. 
SÄRF ska vid 
påfrestningar på 
samhällets 
infrastruktur, bibehålla 
en god beredskap för 
att rädda och skydda 
befolkningen samt civil 
egendom från 
verkningar av brand 
och andra olyckor. 

4.1 
Genom samverkan och 
samarbete med andra 
aktörer i kris ska förbundets 
samlade förmåga resultera i 
proportionerliga 
inriktningsbeslut.   

88% Genomförda aktiviteter: 
 
Utökning av samverkan och insyn i stabsorganisationerna 
för kommunerna, polisen och sjukhuset/landstinget. SÄRF 
medverkat vid gemensamma samverkan- och 
övningstillfällen under året. 
 
Rutin för användande av samverkansbefäl är uppdaterad. 
Samverkansbefäl informerade om nya uppdaterade 
rutiner. 
 
Ej genomförda aktiviteter: 
 
Aktörsgemensam övning terror endast delvis genomförd 
p.g.a. pandemin. 

 4.2 
Lägsta acceptabla nivå för 
verksamheten ska definieras 
och kvalitetssäkras. 

100% Genomförd aktivitet: 
 
Teknik i Ledningscentral är ändamålsenlig för att 
genomföra och vara stöd till räddningsinsatser. 
 
Omvärldsbevakning sker genom nätverk och studiebesök 
för att få idéer och skapa större effekt av arbetet i 
ledningscentralen. Samverkansmöte har genomförts med 
NÄRF och SMS. 
 
Risk och sårbarhetsanalys framtagen i samband med 
kommunernas arbete och uppdateras efter aktuell 
riskbild. 

5. 
Planera för att SÄRF 
vid krig eller höjd 
beredskap kunna 
skydda och rädda 
befolkningen samt civil 
egendom genom 
upptäckande, 
utmärkning och röjning 
av farliga områden 
samt indikering, 
sanering och andra 
åtgärder för skydd mot 
kärnvapen och kemiska 
stridsmedel. 

5.1 
Ska ha förmåga till 
samverkan och samarbete 
med andra aktörer vid höjd 
beredskap och 
krigshändelse samt förmåga 
till proportionerligt 
inriktningsbeslut. 

100% Genomförd aktivitet: 
 
Totalförsvarsövning genomförd i samverkan med 
medlemskommuner under januari/februari 2020. 

Måluppfyllelse totalt  96%  
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Säkerhetsmål, Efter Prestationsmål 
Utfall 
Helår 
2020 

Aktiviteter 

1. 
Genomföra brand-, 
olycksundersökningar och 
insatsutvärderingar i syfte att 
lära av inträffade händelser 
och utveckla 
räddningstjänsten i stort. 

1.1 
Kvalitén på sakkunnigutlåtanden 
ska vara hög. 
Kunskapsöverföringar ska ske 
kontinuerligt till organisationen 
med effektförbättringar som 
resultat 

100% Genomförda aktiviteter: 
 
Berörd personal har skapat samsyn kring 
yttrande.  
 
Grunden till samsyn utgörs av SKR:s rapport 
2012:01 samt kompetens från adekvat och 
kvalitetssäkrad utbildning. 

 1.2 
Antalet felaktiga automatlarm ska 
minskas.   

100% Genomförd aktivitet: 
 
Felaktiga automatlarm kartlagda och 
analyserade samt har återkopplats till kund 
via mejl eller telefonkontakt. 

 1.3 
Räddningsledares kunskap om 
komplexa miljöinsatser ska leda till 
effektivare och säkrare 
insatsresultat. 

100% Genomförd aktivitet: 
 
Vid insats där miljö haft en betydande roll i 
insatsen initieras en olycksundersökning 
eller en insatsuppföljning av avdelningschef 
för Skydd & Samhälle.  
En sådan insats har skett under 2020 och en 
olycksundersökning är genomförd. 

2. 
Efter avslutad 
räddningsinsats stödja 
drabbade med information 
kring behov av bevakning, 
restvärdesskydd, sanering 
och återställning. 

2.1 
Fungerande rutin för avslut och 
överlämning vid räddningsinsats 
ska finnas. 

100% Genomförd aktivitet: 
 
Återbesök efter brand i byggnad genomförs 
för information och stöd till drabbade.  
Informationsbroschyr har arbetats fram och 
är producerad ”Efter branden – information 
från Räddningstjänsten”. 

Måluppfyllelse totalt  100%  
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Bakgrund 
Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten 
för 2020 genom att fokusera på rutiner och processer som är viktiga att följa upp.  
 
Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering 
av risker samt framtagande av åtgärdsplaner. 
 
På Direktionens uppdrag har tre internkontroller genomförts under 2020 enligt nedan 
redovisade sammanfattningar. 
 
 
Den av Direktionen fastställda internkontrollplanen 2020 omfattar kontrollområdena: 
 
 
Risk nr 5.1 i riskanalys 2020, Bristfälligt med funktionella lokaler 

Risk: 
Alla lokaler är inte ändamålsenliga. Det finns behov av om- och nybyggnationer 
inom förbundets område. 
 
Åtgärd: 
Projektet "Hyressättning av SÄRF:s verksamhetslokaler" genomfördes av en 
extern konsult på uppdrag av förbundets revisorer. Resultatet redovisades i en 
rapport i december 2020 som resulterade i ett missiv till SÄRF:s direktion.  
 
Direktionen rekommenderas att i samverkan med medlemskommunerna: 
o Utreda möjligheten att inrätta en enhetlig hyressättningsprincip för samtliga 

medlemskommuner i syfte att säkerställa att självkostnadsprincipen 
uppfylls, samt att motverka risken för dolda värdeöverföringar 
kommunerna emellan. 

o Tydliggöra vilka kvalitativa och funktionella förutsättningar som inhyrda 
lokaler förväntas upprätthålla. 

o Kräva större insyn i och påverkan av medlemskommunernas 
underhållsplanering. 

o Utarbeta en arbetsprocess för lokalinvesteringar samt tydliggöra hur 
investeringar ska finansieras. 

o Säkerställa att lokaler som hyrs ut till förbundet är ändamålsenliga i syfte att 
efterleva kommunens åtagande enligt förbundsordningen. 

o Tydliggöra hur förbundsordningen ska tolkas avseende finansiering av 
verksamhetsförändringar som innebär betydande ekonomisk konsekvens. 

 
Åtgärd:  
SÄRF har i inom det ansvar som åligger förbundet som hyresgäst, genomfört 
förbättringsåtgärder i ett antal lokaler, där lägsta nivån har lyfts avsevärt.  
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Bakgrund 
Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten 
för 2020 genom att fokusera på rutiner och processer som är viktiga att följa upp.  
 
Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering 
av risker samt framtagande av åtgärdsplaner. 
 
På Direktionens uppdrag har tre internkontroller genomförts under 2020 enligt nedan 
redovisade sammanfattningar. 
 
 
Den av Direktionen fastställda internkontrollplanen 2020 omfattar kontrollområdena: 
 
 
Risk nr 5.1 i riskanalys 2020, Bristfälligt med funktionella lokaler 

Risk: 
Alla lokaler är inte ändamålsenliga. Det finns behov av om- och nybyggnationer 
inom förbundets område. 
 
Åtgärd: 
Projektet "Hyressättning av SÄRF:s verksamhetslokaler" genomfördes av en 
extern konsult på uppdrag av förbundets revisorer. Resultatet redovisades i en 
rapport i december 2020 som resulterade i ett missiv till SÄRF:s direktion.  
 
Direktionen rekommenderas att i samverkan med medlemskommunerna: 
o Utreda möjligheten att inrätta en enhetlig hyressättningsprincip för samtliga 

medlemskommuner i syfte att säkerställa att självkostnadsprincipen 
uppfylls, samt att motverka risken för dolda värdeöverföringar 
kommunerna emellan. 

o Tydliggöra vilka kvalitativa och funktionella förutsättningar som inhyrda 
lokaler förväntas upprätthålla. 

o Kräva större insyn i och påverkan av medlemskommunernas 
underhållsplanering. 

o Utarbeta en arbetsprocess för lokalinvesteringar samt tydliggöra hur 
investeringar ska finansieras. 

o Säkerställa att lokaler som hyrs ut till förbundet är ändamålsenliga i syfte att 
efterleva kommunens åtagande enligt förbundsordningen. 

o Tydliggöra hur förbundsordningen ska tolkas avseende finansiering av 
verksamhetsförändringar som innebär betydande ekonomisk konsekvens. 

 
Åtgärd:  
SÄRF har i inom det ansvar som åligger förbundet som hyresgäst, genomfört 
förbättringsåtgärder i ett antal lokaler, där lägsta nivån har lyfts avsevärt.  
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Risk nr 7.5 i riskanalys 2020, Negativ samhällsekonomi 
Risk: 
Negativ samhällsekonomi påverkar möjligheten att utföra uppdraget enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor, t.ex. besparingskrav och svårighet att 
rekrytera Räddningspersonal i Beredskap, RiB. 
 
Åtgärd: 
Medlemsråd 2020 genomfört 2020-04-03 och 2020-10-16 med information om 
verksamhet och ekonomi till representanter från samtliga medlemskommuner. 
 
SÄRF:s medlemsbidrag tillhör i storlek den lägre 1/3 av landets 
Räddningstjänster. Under flera år har SÄRF drivit verksamhet med 
underfinansierade budgetar. Med det följer en hög sårbarhet om 
samhällsekonomin sviktar med besparingar som följd. Risken för neddragningar 
innebär att de lagställda kraven inte kan upprätthållas inom 
medlemskommunerna så som lagstiftningen avser, vilket i sin tur grundar sig på 
systematiska riskbedömningar. Eftergifter i bemanning och färre lokaler 
kommer främst att drabba förmågan som påverkar förbundets kapacitet ställt 
mot de risker, kompetens- och resursbehov som finns.  
 
Fordonsparken är ålderstigen på flera håll vilket kan innebära att både 
anskaffandet av ersättningsfordon som nödvändiga fordons- och 
redskapsanpassningar för ändamålet blir fortsatt eftersatt.  

 
I en tid då fritid börjar uppskattas mer än lön samt att invånare bor och arbetar 
på olika orter ökar, har det alltmer blivit svårare att rekrytera. Det beror dels på 
att det finns en tillgång av personer som har möjlighet att arbeta som 
deltidsbrandman, dels de som är motiverade till att engagera sig i ett 
samhällsviktigt uppdrag. Själva omsättningen av personal är ofta livssituations- 
eller åldersrelaterade. Att rekrytera ny personal innebär ytterligare kostnader 
men framförallt ett erfarenhetstapp när personal lämnar. Det är därför både 
avhängigt och angeläget att räddningstjänstuppdraget upplevs attraktivt inte 
bara ur ett individuellt perspektiv men också att kommun och näringsliv anser 
detsamma samt kan bidra till möjliggörande. Samverkan med huvudarbetsgivare 
är därför av väsentlig betydelse vilket också har uppmärksammats både från 
förbund och i media.  
 
Genom RiB-lyftet har flera åtgärder vidtagits såsom "hela SÄRF över ihop", 
gemensamma övningsplaner inom förbundet, tillsatt chef för RiB och Värn, 
förbättring av utrustning och lokaler, eftersträva god arbetsmiljö bl. a genom 
konceptet "friska brandmän" samt anpassade könsneutrala duschar.  
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Uppföljning Internkontrollplan 2020                   Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Sida 5 

 
Risk nr 8.9 i riskanalys 2020, Räddningstjänstförmåga 

Risk: 
Risk att räddningstjänstförmågan har under/över kapacitet. Finns rätt 
kompetens, rätt fordon och rätt utrustning på rätt plats? 
 
Åtgärd: 
Systematiska åtgärder för att upprätthålla och utveckla anpassad 
räddningstjänstförmåga . 
 
För att ha möjlighet att besvara frågan kring om räddningstjänstförmågan har 
en under/överkapacitet byggs en systematik upp. Den röda tråden följs genom 
att utreda och evaluera kapaciteten uppifrån och ned samtidigt nedifrån och 
upp för att kartlägga aktuell förmåga. 
 

 
  
Kraven på förmåga utgår från Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. För att 
sedan konkretisera förmågan görs en riskanalys som identifierar vilken typ av 
risker och händelser som förmågan ska dimensioneras utefter. Riskanalysen 
utgör därefter grunden i ett handlingsprogram som omfattar hela verksamheten 
med mål och strategier. 
 
Förmågebeskrivningarna konkretiseras ytterligare i underliggande 
styrdokument. Slutligen formaliseras och genomförs utbildningar och övningar 
med utgångspunkt från förmågebeskrivningar. I denna del av processen ingår 
bland annat förutsättingar för rätt material och utrustning för att utföra 
uppgiften samt att kraven på erforderlig arbetsmiljö uppfylls. Den eftersträvade 
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Uppföljning Internkontrollplan 2020                   Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Sida 5 

 
Risk nr 8.9 i riskanalys 2020, Räddningstjänstförmåga 

Risk: 
Risk att räddningstjänstförmågan har under/över kapacitet. Finns rätt 
kompetens, rätt fordon och rätt utrustning på rätt plats? 
 
Åtgärd: 
Systematiska åtgärder för att upprätthålla och utveckla anpassad 
räddningstjänstförmåga . 
 
För att ha möjlighet att besvara frågan kring om räddningstjänstförmågan har 
en under/överkapacitet byggs en systematik upp. Den röda tråden följs genom 
att utreda och evaluera kapaciteten uppifrån och ned samtidigt nedifrån och 
upp för att kartlägga aktuell förmåga. 
 

 
  
Kraven på förmåga utgår från Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. För att 
sedan konkretisera förmågan görs en riskanalys som identifierar vilken typ av 
risker och händelser som förmågan ska dimensioneras utefter. Riskanalysen 
utgör därefter grunden i ett handlingsprogram som omfattar hela verksamheten 
med mål och strategier. 
 
Förmågebeskrivningarna konkretiseras ytterligare i underliggande 
styrdokument. Slutligen formaliseras och genomförs utbildningar och övningar 
med utgångspunkt från förmågebeskrivningar. I denna del av processen ingår 
bland annat förutsättingar för rätt material och utrustning för att utföra 
uppgiften samt att kraven på erforderlig arbetsmiljö uppfylls. Den eftersträvade 

  
  
  

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
 

   
Bilaga till ÅRSREDOVISNING 2020 

 

Uppföljning Internkontrollplan 2020                   Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Sida 6 

effekten skapas genom att strukturera verksamheten från övergripande mål och 
strategier till indivdnivå. 
 
Kapaciteten inom räddningstjänsten återfinns i processen. Genomförs 
utbildning och övning som motsvarar förmågebeskrivningarna? Finns rätt 
material tillgängligt? Utifrån förmågebeskrivningarna, finns de reella riskerna 
fortfarande kvar i riskanalysen? 
 
I slutet av 2020 gjordes en kartläggning av denna process. Arbetet pågår att 
justera förmågebeskrivningarna samt att utbildning och övning får tydligare 
återkoppling och kartläggning. Under 2021 kommer riskanalysen att uppdateras 
till följd av krav på nytt handlingsprogram. Struktur för förändring av förmåga 
skapas för att tydligare knyta an utbildning och övning. Systematiska åtgärder 
ska efterlevas för att upprätthålla och utveckla anpassad 
räddningstjänstförmåga. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00349 1.2.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Översyn av elevhemmet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Uppdraget: Om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för 
barn och ungdomar, jml LSS (lagen om särskild service till vissa 
funktionshindrade)- tas bort ifrån Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens 
reglemente.   

Ärendet i sin helhet 
Gymnasie-och Vuxenutbildningsnämnden har begärt att få ta bort uppdraget: 
Om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för barn och ungdomar, jml LSS 
(lagen om särskild service till vissa funktionshindrade) från sitt reglemente. 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har gjort bedömningen att det inte är 
rimligt att bedriva elevhemmet då behovet av elevhemsplatser har minskat de 
senaste åren. Nämndens kostnad för att upprätthålla denna service till 
andra kommuner ligger på ca 2,1 mnkr, vilket ska finansieras genom 
självkostnadsprincipen av de kommuner som nyttjar boendet.  
Gymnasie-och Vuxenutbildningsnämnden har under vintern kommunicerat 
med berörda kommuner genom en skriftlig kommunikation om en justering av 
årsbeloppet upp mot självkostnadspriset. I samråd med ansvariga beslutsfattare 
i kommunerna har det framkommit att de förstår förändringen och 
konsekvensen att ett självkostnadspris beräknat på få boende kommer ge en 
mycket hög kostnad för folkbokföringskommunen. När behov uppstår från 
deras sida uppges att de framöver planerar söka andra lösningar som möjliggör 
skolgången i gymnasiesärskolan. 

Därför anser nämnden att det inte längre är rimligt att driva elevhemmet inom 
nämndens ansvarsområde och en verksamhetsövergång till Sociala 
omsorgsnämnden är inte aktuell efter att nämnden undersökt det alternativet. 
Efter samråd med elev och vårdnadshavare, berörd personal och fackliga 
organisationen är beslutet att avveckla elevhemmet. 
 
En av de insatser som barn och unga som är LSS – berättigade, kan ha rätt till 
är olika stödinsatser om de inte kan bo kvar i föräldrahemmet.  
Barn och unga som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar i föräldrahemmet 
kan få bo i familjehem eller bostad med särskild service enligt LSS. (LSS §9 p 8). 
Med ”bostad med särskild service” kan även elevhem avses. 

Nr 94
Översyn av elevhemmet
2021-06-07 Dnr KS 2021-00349 1.2.2.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Det är dock inget krav att kommunen måste erbjuda ett boende i just ett 
elevhem. Det den enskilde kan ha rätt till är ett boende i familjehem eller i en 
bostad med särskild service, alltså inte ett absolut krav på just ett boende i så 
kallat elevhem.  
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla Gymnasie-och 
Vuxenutbildningsnämndens begäran om att ta bort uppdraget kring elevhem 
från nämndens reglemente.   

Beslutsunderlag 
1. Beslut från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om översyn av 
elevhemmet 
   
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
2. Sociala omsorgsnämnden 

 
 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 47 Dnr GVUN 2020-00256 3.5.0.1 

Redovisning - Översyn av elevhemmet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avveckla verksamheten med 
elevhem inom gymnasiesärskolan samt att hos Kommunfullmäktige begära att 
uppdraget om elevhemmet tas bort från nämndens reglemente.     

Sammanfattning av ärendet 
Elevhemmet med särskild service har fyllt en funktion för elever från andra 
kommuner som antagits till gymnasiesärskolan. De senaste åren har behovet av 
elevhemsplatser minskat. Nämndens kostnad för att upprätthålla denna service till 
andra kommuner ligger på ca 2,1 mnkr, vilket ska finansieras genom 
självkostnadsprincipen av de kommuner som nyttjar boendet. 

Det är inte längre rimligt att driva elevhemmet inom nämndens ansvarsområde och en 
verksamhetsövergång till Sociala omsorgsnämnden är inte aktuell. Efter samråd med 
elev och vårdnadshavare, berörd personal och fackliga organisationen är beslutet att 
avveckla elevhemmet och att framställa hos Kommunfullmäktige att uppdraget tas 
bort från reglementet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 47 Dnr GVUN 2020-00256 3.5.0.1 

Redovisning - Översyn av elevhemmet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avveckla verksamheten med 
elevhem inom gymnasiesärskolan samt att hos Kommunfullmäktige begära att 
uppdraget om elevhemmet tas bort från nämndens reglemente.     

Sammanfattning av ärendet 
Elevhemmet med särskild service har fyllt en funktion för elever från andra 
kommuner som antagits till gymnasiesärskolan. De senaste åren har behovet av 
elevhemsplatser minskat. Nämndens kostnad för att upprätthålla denna service till 
andra kommuner ligger på ca 2,1 mnkr, vilket ska finansieras genom 
självkostnadsprincipen av de kommuner som nyttjar boendet. 

Det är inte längre rimligt att driva elevhemmet inom nämndens ansvarsområde och en 
verksamhetsövergång till Sociala omsorgsnämnden är inte aktuell. Efter samråd med 
elev och vårdnadshavare, berörd personal och fackliga organisationen är beslutet att 
avveckla elevhemmet och att framställa hos Kommunfullmäktige att uppdraget tas 
bort från reglementet. 

   

 

PROTOKOLL  SAMVERKANSGRUPP 

  2021-03-02 

 

 

 

 

Protokoll från samverkansgrupp,  LSG,  2021-02-26 
 

Bergslenagymnasiet 

Datum 2021-02-26 

Tid kl.7.30 

Plats vån.4 Bergslenagymnasiet och Digitalt 

Deltagare Elisabeth Jövinger för arbetsgivaren 

 Anette Lundgren för arbetsgivaren 

 Mats Gustafsson för Lärarnas Riksförbund  LR  

 Han-Olof Johansson för Lärarförbundet 

 Ann-Marie Persson för Lärarförbundet  (ej delt) 

 Fredrik Sjölin  för Kommunal 

 Sebastian Hultin för Kommunal    

 

 

1. Organisations- och personalförändringar 
 
Beslut gymnasiesärskolans organisation och lokalisering från augusti 2021. 
Lokalisering: 

• Samla ind. Pr. På Hulta Ängar 
• Två nat. Pr. På viskastrandsgymnasiet. Fastighet, anläggning och byggnation samt 

Fordonsvård och godshantering. 
• Fyra nat .pr. på Bergslenagymnasiet. Administration, handel och varuhantering, 

Estetiska verksamheter, Hotell, restaurang och bageri samt Hälsa, vård och omsorg. 

             Organisation: 

• En verksamhetschef (deltid) med övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi 
och personal 

• Tre rektorer (två för nationella program, deltid, och en för ind.pr. heltid) 
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• En samlad administration och elevhälsa för hela gymnasiesärskolan. 

 

Elevhemmet: 

• Elevhemmet ha sex platser. Beläggningsgraden har varit 3,6 de senaste fem åren. Kostnaden 
för elevhemmet är 2 100 000 kr. Kostnaden / elev blir för dyr. Finansiering kan inte 
säkerställas. 

• Samråd med sociala omsorgsnämnden har skett både politiskt och tjänstemannanivå, men 
möjligheter till någon lösning/ överföring har inte hittats. 

• Bedömningen är att en avveckling måste ske i juni 2021. 
• Tre personal berörs. Principen: Hur erbjudande av andra tjänster ska se ut. Frivilligt eller 

anställningstid.  Det finns tre vakanta tjänster inom kommunen som förvaltningen kan ta i 
anspråk.  

• Se protokoll MBL § 19    2020-11-23 

Kommunal önskar en separat MBL § 19   och § 11  samt risk och konsekvensanalys. 

 
Ny antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2021 / 2022 med följande 
justeringar    (nämnd mars 2021) 

• Individuellt program samlas på en enhet. Bergslenagymnasiet Hulta Ängar. Det 
betyder att individuellt program Almås flyttar till Hulta Ängar. 

• Två nationella program på Bergslenagymnasiet läggs ner. Programmet för Hantverk 
och produktion –Florist samt programmet för Fastighet, anläggning och byggnation. 

• Ett nationellt program på Almås flyttar till Bergslenagymnasiet. Programmet för 
Hälsa, vård och omsorg. 

• Viskastrandsgymnasiet inga förändringar. 

Planering / verkställighet av ny organisation gymnasiesärskolan: 

Arbetsgrupp är utsedd: planeringsmöte 10 februari, 10 mars 

Alla familjer/elever som berörs av gymnasiesärskolans nya organisation är nu informerade. 

 

Personalförändringar:  

Linda Tiger har tagit tillbaka sin uppsägning av anställning från 2021-03-15. 

Christoffer Bertilsson har lämnat in uppsägning av anställning från 2021-03-10 

Elisabeth Jövinger ska fasas ut och lämnar det operativa arbetet den 15 juni, men är kvar i 
förvaltningen med övergripande strategiskt arbete.  

Kurator 100 % tills vidare vakant från 2021-08-10 

 

Överkapacitet av tjänster enligt MBL § 19 i november 2020 

Lärare: 5,5 tjänster =  2 individuellt program, 3,5 pensionsavgångar 

Elevassistent: 6 tjänster, varav 3 elevhemmet och 3 visstidsförordnande. 
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• En samlad administration och elevhälsa för hela gymnasiesärskolan. 

 

Elevhemmet: 

• Elevhemmet ha sex platser. Beläggningsgraden har varit 3,6 de senaste fem åren. Kostnaden 
för elevhemmet är 2 100 000 kr. Kostnaden / elev blir för dyr. Finansiering kan inte 
säkerställas. 

• Samråd med sociala omsorgsnämnden har skett både politiskt och tjänstemannanivå, men 
möjligheter till någon lösning/ överföring har inte hittats. 

• Bedömningen är att en avveckling måste ske i juni 2021. 
• Tre personal berörs. Principen: Hur erbjudande av andra tjänster ska se ut. Frivilligt eller 

anställningstid.  Det finns tre vakanta tjänster inom kommunen som förvaltningen kan ta i 
anspråk.  

• Se protokoll MBL § 19    2020-11-23 

Kommunal önskar en separat MBL § 19   och § 11  samt risk och konsekvensanalys. 

 
Ny antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2021 / 2022 med följande 
justeringar    (nämnd mars 2021) 

• Individuellt program samlas på en enhet. Bergslenagymnasiet Hulta Ängar. Det 
betyder att individuellt program Almås flyttar till Hulta Ängar. 

• Två nationella program på Bergslenagymnasiet läggs ner. Programmet för Hantverk 
och produktion –Florist samt programmet för Fastighet, anläggning och byggnation. 

• Ett nationellt program på Almås flyttar till Bergslenagymnasiet. Programmet för 
Hälsa, vård och omsorg. 

• Viskastrandsgymnasiet inga förändringar. 

Planering / verkställighet av ny organisation gymnasiesärskolan: 

Arbetsgrupp är utsedd: planeringsmöte 10 februari, 10 mars 

Alla familjer/elever som berörs av gymnasiesärskolans nya organisation är nu informerade. 

 

Personalförändringar:  

Linda Tiger har tagit tillbaka sin uppsägning av anställning från 2021-03-15. 

Christoffer Bertilsson har lämnat in uppsägning av anställning från 2021-03-10 

Elisabeth Jövinger ska fasas ut och lämnar det operativa arbetet den 15 juni, men är kvar i 
förvaltningen med övergripande strategiskt arbete.  

Kurator 100 % tills vidare vakant från 2021-08-10 

 

Överkapacitet av tjänster enligt MBL § 19 i november 2020 

Lärare: 5,5 tjänster =  2 individuellt program, 3,5 pensionsavgångar 

Elevassistent: 6 tjänster, varav 3 elevhemmet och 3 visstidsförordnande. 

Administration: 0,5 tjänst 

Läsårsöversikt 2021 / 2022 har varit till påseende och beslutas om. 

 
2. Hälsa och friskvård 

Vaccination: kommunen uppmanar alla medarbetare att ta sprutan. Detta får ske på 
arbetstid. Se intranätet. 
 

3. Arbetsmiljö 
Genomgång av Förvaltningsrutin vid behov av testning för Covid-19 görs enhetsvis. 
Genomgång av Lokal plan scenarioplanering med checklista förberedelse för scenario B och 
C. 
 
 
Årlig uppföljning av samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete.   
Tid:  8 februari kl.13 – 15.30  på Hulta Ängar 
Åtgärder: Fördelning av arbetsmiljöuppgifter uppdateras enhetsvis , åter LSG 21-05-18 
 
SAM-kalendern 
December:  Systematiskt brandskydd. 
Januari: Innebörden av systematiskt arbetsmiljöarbete: Varför arbetar vi med 

SAM, hur arbetet sker och vem som ansvarar för vad på arbetsplatsen.  
Skyddsombuden.  

 Borås Stads förmåner. Förmåner för medarbetare i Borås Stad. 
Friskvårdsbidrag, fria bad, AFA-försäkring, miljöbil etc.  
Friskvårdsombuden. 

 Lönekriterier. Genomgång av lönekriterier som gäller Borås Stad. 
Rektor. 

 Rutin hörselkontroll. Gå igenom rutin för hantering av hörselkontroll. 
Skolsköterska.  

Februari: Rutin för hot och våld. Genomgång av rutin för hur man agerar vid en 
hot- och våldsituation.  Kurator. 

Feb-maj Lönesamtal. Samtliga medarbetare har lönesamtal med närmaste chef. 
Rektor.    

 
Rapport om särskild arbetsmiljöhändelse eller risk 
0 
Skyddsombud 
0 
Information företagshälsovård 
0 
Uppföljning statistik: tillbud, arbetsskador, sjukfrånvaro 
 

 BE   aug HÄ  aug BE sep HÄ sep BE okt HÄ okt 
tillbud 0 9 0 8 0 26 
arbetsskador 0 0 0 0 0 0 
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Sjukfrånvaro 
antal 
personer 

4 6 9 10 5 6 

Sjukfrånvaro 
tillfällen 

4 6 7 10 5 7 

Sjukfrånvaro 
dagar 

10 33 23 21 10 22 

       
       

 
 BE   nov HÄ  nov BE dec HÄ dec BE jan HÄ jan 
tillbud 4 15 2 4 0 11 
arbetsskador 0 0 0 0 0 0 
Sjukfrånvaro 
antal 
personer 

13 13 5 13 8 12 

Sjukfrånvaro 
tillfällen 

13 18 4 15 8 16 

Sjukfrånvaro 
dagar 

58 75 15 52 28 31 

       
       

 
4. Ekonomi 

Ny interkommunal ersättning för annan huvudman från år 2021 
Elevkategori A B C 
Nationella program  344 000 kr/år 394 000 kr/år 649 000 kr/år 
Individuella program 354 000 kr/år 394 000 kr/år 649 000 kr/år 
 
Boendeplats elevhem:   550 000 kr/år 
 

               

             Budget 2020     

Bergslenagymnasiets ro  +1875 tkr 

Gymnasiesär gemensamt   -657 tkr 

 

 

 

 

 

Budget 2021 

Tilläggsbudget: Skolmiljarden 
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 BE   nov HÄ  nov BE dec HÄ dec BE jan HÄ jan 
tillbud 4 15 2 4 0 11 
arbetsskador 0 0 0 0 0 0 
Sjukfrånvaro 
antal 
personer 

13 13 5 13 8 12 

Sjukfrånvaro 
tillfällen 

13 18 4 15 8 16 

Sjukfrånvaro 
dagar 

58 75 15 52 28 31 

       
       

 
4. Ekonomi 

Ny interkommunal ersättning för annan huvudman från år 2021 
Elevkategori A B C 
Nationella program  344 000 kr/år 394 000 kr/år 649 000 kr/år 
Individuella program 354 000 kr/år 394 000 kr/år 649 000 kr/år 
 
Boendeplats elevhem:   550 000 kr/år 
 

               

             Budget 2020     

Bergslenagymnasiets ro  +1875 tkr 

Gymnasiesär gemensamt   -657 tkr 

 

 

 

 

 

Budget 2021 

Tilläggsbudget: Skolmiljarden 

Förslag på fördelning gymnasiesär 6 % och 194 000 kr 

Framställan om Corona –medel lämnas till chefsekonomen 26 feb.   

 

Framställan Tilläggsbudget  Corona -medel  för Bergslenagymnasiet 

enhet aktivitet kostnad 
Hulta Ängar  ind.pr. utegym för att kompensera utebliven 

idrott: 
cyklar, basketkorg, fotbollsmål m.m. 

100 000 kr 

Bergslena, nat. Pr. utegym för att kompensera utebliven 
idrott: 
cyklar, basketkorg, fotbollsmål m.m. 

100 000 kr 

Bergslena, nat pr. särskild specialundervisning för elever som 
har fjärrundervisning.  
40 % lärare 

100 000kr 

 

Budget 2021  kommer att vara ansträngd. 

 

Nya lunchpriser från 1 januari 2021. Pedagogisk lunch i gymnasiesärskolan kostar 30 kr.  
Terminal för betalning med passerkort ses över. 

5. Samverkansfrågor 
Samråd om förslag om placering inför gymnasiesärskolans omorganisation. 14 jan kl.15 
Bakgrunden är organisationsförändring, ej arbetsbrist. 
Målet är att elever och medarbetare följer varandra. 
Fyra lärare och fem elevassistenter som idag arbetar på gymnasiesärskolans individuella 
program på Almås erbjuds tjänst på gymnasiesärskolans individuella program på 
Bergslenagymnasiet Hulta Ängar. Detta berör: Joakim Albertsson, Christina Ehn-Hämäläinen, 
Catharina Erlandsson, Johanna Löwing lärare och Cesar Di Negro, Malin Forsell, Marie Rosen, 
Annelie Wiktorsson, Richard Yarsuvat elevassistent. 
Två lärare som arbetar på gymnasiesärskolans nationella program på Almås, erbjuds tjänst på 
gymnasiesärskolans nationella program på Bergslenagymnasiet. Detta berör Carina Bergman-
Kellden och Madeleine Edvardsson. 
Anette Lundgren informerar var och en om förslag till placering vecka 3. Fackliga företrädare 
kontaktar sina medlemmar vecka 4. Återkoppling till Caroline Jansson vecka 5. 
 
 
Nominering av skyddsombud på APT, onsdag den 3 mars. 
 
Förslag till efterträdare efter Ann-Marie Person är Kathrin Abbestam 
 
 

6. Information från CSG och FSG 
0 
 
 
 

7. Övrigt 
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Hur uppdaterar vi handlingsplanerna och vem bär ansvaret för det: 
Kurator uppdaterar handlingsplaner. Elisabeth Appelkvist uppdaterar pärmar 
”Handlingsplaner” samt Ping-Pong. Skyddsombuden går igenom handlingsplanerna med 
arbetslagen. 
 
Ny tid: tisdagar kl.7.30.    Digitalt eller vån.4 på Bergslenagymnasiet. 
 23 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni. 
 
 
Underskrift 
 
För arbetstagarparten  för arbetsgivarparten 

underskrift Underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
Mats Gustafsson   LR 

Namnförtydligande 
Elisabeth Jövinger   rektor 
 

 
För arbetstagarparten  för arbetsgivarparten 

underskrift Underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
Hans-Olof Johansson   Lf 

Namnförtydligande 
Anette Lundgren   rektor 
 

 

           För arbetstagarparten 

Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
Ann-Marie Persson  Lf 
 

 

           För arbetstagarparten 

Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
Fredrik Sjölin   Kommunal 
 

 

           För arbetstagarparten 

Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
Sebastian Hultin   Kommunal 
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Hur uppdaterar vi handlingsplanerna och vem bär ansvaret för det: 
Kurator uppdaterar handlingsplaner. Elisabeth Appelkvist uppdaterar pärmar 
”Handlingsplaner” samt Ping-Pong. Skyddsombuden går igenom handlingsplanerna med 
arbetslagen. 
 
Ny tid: tisdagar kl.7.30.    Digitalt eller vån.4 på Bergslenagymnasiet. 
 23 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni. 
 
 
Underskrift 
 
För arbetstagarparten  för arbetsgivarparten 

underskrift Underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
Mats Gustafsson   LR 

Namnförtydligande 
Elisabeth Jövinger   rektor 
 

 
För arbetstagarparten  för arbetsgivarparten 

underskrift Underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
Hans-Olof Johansson   Lf 

Namnförtydligande 
Anette Lundgren   rektor 
 

 

           För arbetstagarparten 

Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
Ann-Marie Persson  Lf 
 

 

           För arbetstagarparten 

Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
Fredrik Sjölin   Kommunal 
 

 

           För arbetstagarparten 

Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
Sebastian Hultin   Kommunal 
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   PROTOKOLL MBL § 11 
 
 

 
 
 
 
GYMNASIE- OCH 
VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN   

Diarienr: MBL  
 
 
 
 
Närvarande:  Elisabeth Jövinger Gymnasiechef  
  Maria Arnell  HR -specialist 

Anette Lundgren rektor  
  

 

  
      

   

  Marlene Hedlund Kommunal 
  Fredrik Sjölin  Kommunal 

 

 

Datum:  Onsdagen den 24 mars 2021  kl.13 
Plats: Teams 

 
MBL § 11 – Mot bakgrund av Budget 2021, beslut om att LSS –verksamhet 
”Bostad med särskild service för ungdomar” vid Bergslenagymnasiet läggs 
ned. 
 
 

  
 

§ 1 Vid nämndens sammanträde 30 mars 2021 är nämndens förslag till beslut att 
avveckla verksamheten med elevhem inom gymnasiesärskolan.  Se SKRIVELSE 
2021-03-30  Dnr GVUN 2020-00256 3. 5. 0. 1 
Risk- och konsekvensanalys är genomförd utifrån Arbetsmiljölagen. (bilaga 1). 

§ 2 Arbetsgivarens förslag till beslut är: 
Att LSS – verksamhet  ”Bostad med särskild service för ungdomar”  Sollundavägen 
4 läggs ned. 

 

 

Att fastställa och genomföra nedläggningen enligt underlaget i ”Översyn av 
elevhemmet” (bilaga 2).  
Ny organisation utan elevhem planeras gälla från juli 2021.  

Utifrån den föreslagna organisationsförändringen följer en överkapacitet om 3 
årsarbetare elevassistent. 
I första hand kommer arbetsgivaren eftersträva att erbjuda andra lediga tjänster 
inom förvaltningen och i Borås Stad. 
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 Arbetsgång efter fullföljd MBL § 11  (24 mars): 

Steg 1 blir att upprätta lista utifrån anställningstid för respektive tjänstekategori på 
respektive skola och efter det eftersöka andra tjänster inom avtalsområdet i 
förvaltningen och sedan i Borås Stad i syfte att förhindra övertalighet. 

Steg 2 blir att erbjuda lediga tjänster inom avtalsområdet till berörda medarbetare. 
Om medarbetaren tackar ja till erbjudandet övergår hen i ny anställning. Om 
medarbetaren tackar nej kommer arbetsgivaren att varsla om uppsägning. 

Steg 3, om det inte efter omplaceringsförfrågan finns lediga tjänster att erbjuda 
kommer arbetsgivaren att kalla till förhandling och påbörja process utifrån LAS § 
29. Om det blir aktuellt återkommer arbetsgivaren med information till berörda 
fackliga organisationer. 

Vid eventuell uppsägning kommer arbetsgivaren tillämpa förfarande och 
uppsägningstid enligt gällande lag och avtal, dock kommer arbetsgivaren i första 
hand att eftersträva att erbjuda andra tjänster i Borås Stad. 

  
 
§ 3 Arbetstagarorganisationens synpunkter:  
 Vi är oeniga. 
 Kommunal vill inte att man lägger ner verksamheten utifrån medarbetares 

perspektiv. 
 Det är en fungerande verksamhet, som borde tas tillvara enligt ”Över Staden” 

perspektiv. 
 Det tappar service och möjligheter för elever. 
 
 Vi avslutar idag. 
  

 
  
§ 4 Arbetsgivarens meddelande:  
 Arbetsgivaren beaktar arbetstagarorganisationernas synpunkter och kommer att 

följa upp den genomförda risk- och konsekvensanalysen enligt plan. 
 

  
 
 

 Arbetsgivaren avser att fatta beslut och arbeta vidare enligt förslaget ( § 2). 

§ 5 Förhandlingen avslutas i oenighet i och med denna dag 2021-03-24. 
    

 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Elisabeth Jövinger 
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 Arbetsgång efter fullföljd MBL § 11  (24 mars): 

Steg 1 blir att upprätta lista utifrån anställningstid för respektive tjänstekategori på 
respektive skola och efter det eftersöka andra tjänster inom avtalsområdet i 
förvaltningen och sedan i Borås Stad i syfte att förhindra övertalighet. 

Steg 2 blir att erbjuda lediga tjänster inom avtalsområdet till berörda medarbetare. 
Om medarbetaren tackar ja till erbjudandet övergår hen i ny anställning. Om 
medarbetaren tackar nej kommer arbetsgivaren att varsla om uppsägning. 

Steg 3, om det inte efter omplaceringsförfrågan finns lediga tjänster att erbjuda 
kommer arbetsgivaren att kalla till förhandling och påbörja process utifrån LAS § 
29. Om det blir aktuellt återkommer arbetsgivaren med information till berörda 
fackliga organisationer. 

Vid eventuell uppsägning kommer arbetsgivaren tillämpa förfarande och 
uppsägningstid enligt gällande lag och avtal, dock kommer arbetsgivaren i första 
hand att eftersträva att erbjuda andra tjänster i Borås Stad. 

  
 
§ 3 Arbetstagarorganisationens synpunkter:  
 Vi är oeniga. 
 Kommunal vill inte att man lägger ner verksamheten utifrån medarbetares 

perspektiv. 
 Det är en fungerande verksamhet, som borde tas tillvara enligt ”Över Staden” 

perspektiv. 
 Det tappar service och möjligheter för elever. 
 
 Vi avslutar idag. 
  

 
  
§ 4 Arbetsgivarens meddelande:  
 Arbetsgivaren beaktar arbetstagarorganisationernas synpunkter och kommer att 

följa upp den genomförda risk- och konsekvensanalysen enligt plan. 
 

  
 
 

 Arbetsgivaren avser att fatta beslut och arbeta vidare enligt förslaget ( § 2). 

§ 5 Förhandlingen avslutas i oenighet i och med denna dag 2021-03-24. 
    

 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Elisabeth Jövinger 

 3 (2) 

 
 

 
 
 

Justeras för arbetsgivaren: 

Elisabeth Jövinger    
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
 
 
 
 
Justeras för arbetstagarorganisationerna: 
 
 

    
  

Marlene Hedlund  Fredrik Sjölin 
Kommunal   Kommunal    
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Andreas Sikström Rubio 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-03-30 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00256 3.5.0.1 
 

  

 

Redovisning - Översyn av elevhemmet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avveckla verksamheten 
med elevhem inom gymnasiesärskolan samt att hos Kommunfullmäktige begära 
att uppdraget om elevhemmet tas bort från nämndens reglemente.      

Sammanfattning 
Elevhemmet med särskild service har fyllt en funktion för elever från andra 
kommuner som antagits för att läsa på vår gymnasiesärskola. De senaste åren 
har behovet av elevhemsplatser minskat. Nämndens kostnad för att 
upprätthålla denna service till andra kommuner ligger på ca 2,1 mnkr, vilket ska 
finansieras genom självkostnadsprincipen av de kommuner som nyttjar 
boendet. Det är inte längre rimligt att driva elevhemmet inom nämndens 
ansvarsområde och en verksamhetsövergång till Sociala omsorgsnämnden är 
inte är aktuell. Efter samråd med elev och vårdnadshavare, berörd personal och 
fackliga organisationen är beslutet att avveckla elevhemmet och att framställa 
hos Kommunfullmäktige att uppdraget tas bort från reglementet. 

 

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 

I samband med kommunaliseringen av särskolan på 1990-talet fick nämnden 
uppdrag att driva elevhem för elever i gymnasiesärskola, vilket framgår av 
nämndens reglemente att ”om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild 
service för barn och ungdomar jml LSS”. Platserna i elevhemmet nyttjas av 
elever från andra kommuner. 

Elevhemmet är beläget i en väl anpassad mindre fastighet på Sollundavägen 4, 
som ägs av Borås Stad. Det har sex boendeplatser, men de har inte tagits i 
anspråk fullt ut någon gång de senaste nio åren. De sista åren har beläggnings-
graden sjunkit till att för närvarande ligga på endast tre boende. Den senaste 
prognosen för kommande läsår är att det kan bli en till tre elever kvar. Det är 
också fullt möjligt att det inte blir någon enda elev kvar utifrån att besluts-
fattarna i elevernas folkbokföringskommuner hittar andra lösningar. 
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Ekonomiska förutsättningar 

Årspriset för en boendeplats har legat på cirka 250 000 kr med årlig index-
uppräkning på 3 procent. Kostnaden för att driva elevhemmet är 2 100 000 kr, 
vilket innefattar internhyra 450 000 kr, personalkostnader 1 500 000 kr samt 
övriga kostnader. Det har gjorts en översyn av personalbemanningen de senaste 
åren, för att ligga på rätt nivå i förhållande till behoven och inom de ramar som 
Arbetstids- och Arbetsmiljölag anger. 

I samband med budgetprocessen 2021 uppmärksammades att en prisnivå på ca 
250 000 kr inte är i överensstämmelse med kommunallagens skrivelser om 
kommunala angelägenheter och självkostnadsprincipen. En utredning gjordes 
som visar att beläggningsgraden varit låg under flera år och intäkten från de 
kommuner som nyttjar boendet inte täckt kostnaderna. De senaste åren har 
elevhemmet belastat nämndens budget med ca 1 400 000 kr. 

Om elevhemmet drivs med endast en boende kommer självkostnadspriset 
hamna på  2 100 000 kr (eventuellt något lägre om det går att justera den 
schemalagda bemanningen). Om det skulle tillkomma ytterligare två elever från 
läsårsstart 2021 hamnar självkostnadspriset på 700 000 kr, med totalt tre 
boende. Som jämförelse kostar en motsvarande plats mellan 400 000 – 500 000 
kr hos de få verksamheter som fortfarande driver elevhemsboenden med 
särskild service på andra ställen i landet. 

Om det inte blir några boende till elevhemmet och det står oanvänt tills ett 
eventuellt behov uppstår, kommer vissa kostnader kunna minskas och en 
personalomställning måste göras (en process som kan ta upp till ett halvår att 
genomföra). Bedömningen är att ett tomt elevhem skulle belasta nämnden med 
ca 500 000 kr per år, efter att anpassningarna genomförts. 

Elev och verksamhetsperspektivet 

Insatsen syftar till att komplettera föräldrahemmet. Ofta är det fråga om att 
tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov. Ur elevens perspektiv är personalen 
de som ersätter föräldrarna i vardagssituationer. Eleven måste ges 
förutsättningar att uppleva trygghet i stabila kontakter med personal. I insatsen 
ingår också omvårdnad. Eleven har ofta på grund av sin funktionsnedsättning 
svårt att ha många relationer och behöver därför bo i en väl strukturerad miljö 
och med ett begränsat antal personer. Alla vårdnadshavare har inte förmåga 
eller vilja att vara den bas som lagstiftaren förutsätter att familjen är, speciellt 
om föräldrarna har kognitiva svårigheter. Här fyller ett boende med särskild 
service en viktig funktion. 

Borås Stad kan med elevhemmet erbjuda elever en helhetslösning för 
gymnasiesärskola och boende. Detta har bidragit till att ge förutsättningar för 
elever med funktionsnedsättning att fullfölja sin utbildning, i linje med de 
globala målen i Agenda 2030 om att säkerställa lika tillgång till utbildning. 
Genom att upprätthålla utbildningsmiljöer som är anpassade för elever med 
funktionsnedsättning kan vi erbjuda en trygg, inkluderande och ändamålsenlig 
verksamhet. En skola som gör eleverna förberedda för arbetslivet och 
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vuxenlivet. Möjligheten att erbjuda boende för elever från andra kommuner 
med behov är en fördel. Det tillförsäkrar elever med utvecklingsstörning en 
möjlighet till utbildning som inte finns på hemorten eller att hemmet inte kan 
stötta eleven att klara och fullfölja sin utbildning. Det skapar större möjligheter 
för gymnasiesärskolans målgrupp att få utbildning. 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och 
varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i 
det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. 
Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS ger rätt till tio 
insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva. 
Elevhem ingår i insatsen boende i familjehem eller i boende med särskild 
service för barn eller ungdom. Övriga insatser som är möjliga för målgruppen 
är personlig assistens, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, 
korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn för skolungdomar, boende i 
familjehem. Därutöver finns det möjligheter till stöd enligt socialtjänstlagen. 
Hemkommunen ansvarar för insatserna. 
 
Kommunikation och samråd 

Under vintern har berörda kommuner fått skriftlig kommunikation om en 
justering av årsbeloppet upp mot självkostnadspriset. I samråd med ansvariga 
beslutsfattare i kommunerna har det framkommit att de förstår förändringen 
och konsekvensen att ett självkostnadspris beräknat på få boende kommer ge 
en mycket hög kostnad för folkbokföringskommunen. När behov uppstår från 
deras sida uppges att de framöver planerar söka andra lösningar som möjliggör 
skolgången i vår gymnasiesärskola. 

Under de senaste månaderna har det även skett samråd gällande elevhemmet 
med Sociala omsorgsnämnden, både på politisk nivå och på förvaltnings-
chefsnivå. Syftet har varit att utröna möjligheterna till en verksamhetsövergång, 
men resultatet har blivit att det inte är möjligt att genomföra i nuläget. 

Sammantaget är det tydligt att behovet av elevhemsplatser har minskat till den 
grad att det inte är försvarbart att driva elevhemmet vidare i nämndens 
verksamhet. Det är inte heller möjligt i nuläget med en verksamhetsövergång. 
En avveckling kommer innebära tre månaders uppsägningstid på hyresavtalet 
samt en omställningsprocess för de medarbetare som är knutna till elevhemmet. 
Bedömningen är att en avveckling i liten utsträckning kommer påverka andra 
kommuners efterfrågan på platser i vår gymnasiesärskola. 

Den föreslagna förändringen är kommunicerad med övriga kommuner i 
Boråsregionen, med berörd elev och vårdnadshavare, berörd personal och är 
samverkad med fackliga organisationer. Risk- och konsekvensanalys enligt 
Arbetsmiljölagen kommer att genomföras.           

Beslutsunderlag 
1. LSG protokoll från verksamheten, 210226 
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vuxenlivet. Möjligheten att erbjuda boende för elever från andra kommuner 
med behov är en fördel. Det tillförsäkrar elever med utvecklingsstörning en 
möjlighet till utbildning som inte finns på hemorten eller att hemmet inte kan 
stötta eleven att klara och fullfölja sin utbildning. Det skapar större möjligheter 
för gymnasiesärskolans målgrupp att få utbildning. 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och 
varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i 
det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. 
Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS ger rätt till tio 
insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva. 
Elevhem ingår i insatsen boende i familjehem eller i boende med särskild 
service för barn eller ungdom. Övriga insatser som är möjliga för målgruppen 
är personlig assistens, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, 
korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn för skolungdomar, boende i 
familjehem. Därutöver finns det möjligheter till stöd enligt socialtjänstlagen. 
Hemkommunen ansvarar för insatserna. 
 
Kommunikation och samråd 

Under vintern har berörda kommuner fått skriftlig kommunikation om en 
justering av årsbeloppet upp mot självkostnadspriset. I samråd med ansvariga 
beslutsfattare i kommunerna har det framkommit att de förstår förändringen 
och konsekvensen att ett självkostnadspris beräknat på få boende kommer ge 
en mycket hög kostnad för folkbokföringskommunen. När behov uppstår från 
deras sida uppges att de framöver planerar söka andra lösningar som möjliggör 
skolgången i vår gymnasiesärskola. 

Under de senaste månaderna har det även skett samråd gällande elevhemmet 
med Sociala omsorgsnämnden, både på politisk nivå och på förvaltnings-
chefsnivå. Syftet har varit att utröna möjligheterna till en verksamhetsövergång, 
men resultatet har blivit att det inte är möjligt att genomföra i nuläget. 

Sammantaget är det tydligt att behovet av elevhemsplatser har minskat till den 
grad att det inte är försvarbart att driva elevhemmet vidare i nämndens 
verksamhet. Det är inte heller möjligt i nuläget med en verksamhetsövergång. 
En avveckling kommer innebära tre månaders uppsägningstid på hyresavtalet 
samt en omställningsprocess för de medarbetare som är knutna till elevhemmet. 
Bedömningen är att en avveckling i liten utsträckning kommer påverka andra 
kommuners efterfrågan på platser i vår gymnasiesärskola. 

Den föreslagna förändringen är kommunicerad med övriga kommuner i 
Boråsregionen, med berörd elev och vårdnadshavare, berörd personal och är 
samverkad med fackliga organisationer. Risk- och konsekvensanalys enligt 
Arbetsmiljölagen kommer att genomföras.           

Beslutsunderlag 
1. LSG protokoll från verksamheten, 210226 
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Samverkan 
FSG 2021-03-24 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
2. Stadsrevisionens diarium 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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   2021-02-22 

PROTOKOLL MBL § 19 

GYMNASIE- OCH  
VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN  Diarienr: MBL 2020/ 
 
 
 
 

     
   

Närvarande:  Elisabeth Jövinger Gymnasiechef 

  Marlene Hedlund Kommunal 
  Fredrik Sjölin   

   
 

 
 

Datum och plats: måndag 22 mars kl.10     Teams   
 Sollundavägen 4   Elevhemmet 

MBL § 19 –  
Anpassningar mot bakgrund av förslag till budget 2021:2 samt information om 
befarad överkapacitet av tjänster vid Bergslenagymnasiet. Information om 
process för LSS-verksamhet.   
 
 

 

§ 1 Vid nämndens sammanträde i december fattas beslut om budget 2021:2. Enligt 
arbetsmaterialet finns behov av att genomföra anpassningar i verksamheten för 
budget i balans.   

 Översyn av Elevhemmet. Se SKRIVELSE 2021-03-30   Dnr GVUN 2020-00256 
3.5.0.1 

följande åtgärder föreslås: 
 LSS-verksamhet ” Bostad med särskild service för ungdomar” läggs ned. 
 Neddragning av tjänster:  elevassistent 3 tjänster. 

  

 
 

  

Åtgärderna gäller under förutsättning av nämndens beslut 2021-03-30. Därför 
kommer inga åtgärder verkställas innan erforderliga beslut har fattats och 
förhandling av MBL § 11 har fullföljts. 

§ 2 Utifrån den föreslagna organisationsförändringen följer en överkapacitet av 
följande tjänstekategorier (tillsvidaretjänster, årsarbetare-åa): 

 Organisation idag:  Efter förändringen: 
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 Elevassistenter 3 åa  Elevassistenter 0 åa 
  
  
 

  

 

  
 

Förändring totalt: - 3 åa 

§ 3 Risk och konsekvensanalys och handlingsplan utifrån Arbetsmiljölagen kommer att 
upprättas den 2021-03-22  

§ 4 I första hand kommer arbetsgivaren eftersträva att erbjuda andra lediga tjänster 
inom förvaltningen och i Borås Stad. 

Arbetsgång efter fullföljd MBL § 11  (24 mars): 
 

 

 

 

Steg 1 blir att upprätta lista utifrån anställningstid för respektive tjänstekategori på 
respektive skola och efter det eftersöka andra tjänster inom avtalsområdet i 
förvaltningen och sedan i Borås Stad i syfte att förhindra övertalighet. 

Steg 2 blir att erbjuda lediga tjänster inom avtalsområdet till berörda medarbetare. 
Om medarbetaren tackar ja till erbjudandet övergår hen i ny anställning. Om 
medarbetaren tackar nej kommer arbetsgivaren att varsla om uppsägning. 

Steg 3, om det inte efter omplaceringsförfrågan finns lediga tjänster att erbjuda 
kommer arbetsgivaren att kalla till förhandling och påbörja process utifrån LAS § 
29. Om det blir aktuellt återkommer arbetsgivaren med information till berörda 
fackliga organisationer. 

Vid eventuell uppsägning kommer arbetsgivaren tillämpa förfarande och 
uppsägningstid enligt gällande lag och avtal, dock kommer arbetsgivaren i första 
hand att eftersträva att erbjuda andra tjänster i Borås Stad. 

  
 
 
Justeras för arbetsgivaren: 
 
 
 
   
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
 
 
 

 
 
 
 

Justeras för arbetstagarorganisationerna: 

Marlene Hedlund  Fredrik Sjölin    
Kommunal   Kommunal   
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Andreas Sikström Rubio 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-03-30 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00256 3.5.0.1 
 

  

 

Redovisning - Översyn av elevhemmet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avveckla verksamheten 
med elevhem inom gymnasiesärskolan samt att hos Kommunfullmäktige begära 
att uppdraget om elevhemmet tas bort från nämndens reglemente.      

Sammanfattning 
Elevhemmet med särskild service har fyllt en funktion för elever från andra 
kommuner som antagits för att läsa på vår gymnasiesärskola. De senaste åren 
har behovet av elevhemsplatser minskat. Nämndens kostnad för att 
upprätthålla denna service till andra kommuner ligger på ca 2,1 mnkr, vilket ska 
finansieras genom självkostnadsprincipen av de kommuner som nyttjar 
boendet. Det är inte längre rimligt att driva elevhemmet inom nämndens 
ansvarsområde och en verksamhetsövergång till Sociala omsorgsnämnden är 
inte är aktuell. Efter samråd med elev och vårdnadshavare, berörd personal och 
fackliga organisationen är beslutet att avveckla elevhemmet och att framställa 
hos Kommunfullmäktige att uppdraget tas bort från reglementet. 

 

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 

I samband med kommunaliseringen av särskolan på 1990-talet fick nämnden 
uppdrag att driva elevhem för elever i gymnasiesärskola, vilket framgår av 
nämndens reglemente att ”om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild 
service för barn och ungdomar jml LSS”. Platserna i elevhemmet nyttjas av 
elever från andra kommuner. 

Elevhemmet är beläget i en väl anpassad mindre fastighet på Sollundavägen 4, 
som ägs av Borås Stad. Det har sex boendeplatser, men de har inte tagits i 
anspråk fullt ut någon gång de senaste nio åren. De sista åren har beläggnings-
graden sjunkit till att för närvarande ligga på endast tre boende. Den senaste 
prognosen för kommande läsår är att det kan bli en till tre elever kvar. Det är 
också fullt möjligt att det inte blir någon enda elev kvar utifrån att besluts-
fattarna i elevernas folkbokföringskommuner hittar andra lösningar. 
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Ekonomiska förutsättningar 

Årspriset för en boendeplats har legat på cirka 250 000 kr med årlig index-
uppräkning på 3 procent. Kostnaden för att driva elevhemmet är 2 100 000 kr, 
vilket innefattar internhyra 450 000 kr, personalkostnader 1 500 000 kr samt 
övriga kostnader. Det har gjorts en översyn av personalbemanningen de senaste 
åren, för att ligga på rätt nivå i förhållande till behoven och inom de ramar som 
Arbetstids- och Arbetsmiljölag anger. 

I samband med budgetprocessen 2021 uppmärksammades att en prisnivå på ca 
250 000 kr inte är i överensstämmelse med kommunallagens skrivelser om 
kommunala angelägenheter och självkostnadsprincipen. En utredning gjordes 
som visar att beläggningsgraden varit låg under flera år och intäkten från de 
kommuner som nyttjar boendet inte täckt kostnaderna. De senaste åren har 
elevhemmet belastat nämndens budget med ca 1 400 000 kr. 

Om elevhemmet drivs med endast en boende kommer självkostnadspriset 
hamna på  2 100 000 kr (eventuellt något lägre om det går att justera den 
schemalagda bemanningen). Om det skulle tillkomma ytterligare två elever från 
läsårsstart 2021 hamnar självkostnadspriset på 700 000 kr, med totalt tre 
boende. Som jämförelse kostar en motsvarande plats mellan 400 000 – 500 000 
kr hos de få verksamheter som fortfarande driver elevhemsboenden med 
särskild service på andra ställen i landet. 

Om det inte blir några boende till elevhemmet och det står oanvänt tills ett 
eventuellt behov uppstår, kommer vissa kostnader kunna minskas och en 
personalomställning måste göras (en process som kan ta upp till ett halvår att 
genomföra). Bedömningen är att ett tomt elevhem skulle belasta nämnden med 
ca 500 000 kr per år, efter att anpassningarna genomförts. 

Elev och verksamhetsperspektivet 

Insatsen syftar till att komplettera föräldrahemmet. Ofta är det fråga om att 
tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov. Ur elevens perspektiv är personalen 
de som ersätter föräldrarna i vardagssituationer. Eleven måste ges 
förutsättningar att uppleva trygghet i stabila kontakter med personal. I insatsen 
ingår också omvårdnad. Eleven har ofta på grund av sin funktionsnedsättning 
svårt att ha många relationer och behöver därför bo i en väl strukturerad miljö 
och med ett begränsat antal personer. Alla vårdnadshavare har inte förmåga 
eller vilja att vara den bas som lagstiftaren förutsätter att familjen är, speciellt 
om föräldrarna har kognitiva svårigheter. Här fyller ett boende med särskild 
service en viktig funktion. 

Borås Stad kan med elevhemmet erbjuda elever en helhetslösning för 
gymnasiesärskola och boende. Detta har bidragit till att ge förutsättningar för 
elever med funktionsnedsättning att fullfölja sin utbildning, i linje med de 
globala målen i Agenda 2030 om att säkerställa lika tillgång till utbildning. 
Genom att upprätthålla utbildningsmiljöer som är anpassade för elever med 
funktionsnedsättning kan vi erbjuda en trygg, inkluderande och ändamålsenlig 
verksamhet. En skola som gör eleverna förberedda för arbetslivet och 
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vuxenlivet. Möjligheten att erbjuda boende för elever från andra kommuner 
med behov är en fördel. Det tillförsäkrar elever med utvecklingsstörning en 
möjlighet till utbildning som inte finns på hemorten eller att hemmet inte kan 
stötta eleven att klara och fullfölja sin utbildning. Det skapar större möjligheter 
för gymnasiesärskolans målgrupp att få utbildning. 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och 
varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i 
det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. 
Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS ger rätt till tio 
insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva. 
Elevhem ingår i insatsen boende i familjehem eller i boende med särskild 
service för barn eller ungdom. Övriga insatser som är möjliga för målgruppen 
är personlig assistens, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, 
korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn för skolungdomar, boende i 
familjehem. Därutöver finns det möjligheter till stöd enligt socialtjänstlagen. 
Hemkommunen ansvarar för insatserna. 
 
Kommunikation och samråd 

Under vintern har berörda kommuner fått skriftlig kommunikation om en 
justering av årsbeloppet upp mot självkostnadspriset. I samråd med ansvariga 
beslutsfattare i kommunerna har det framkommit att de förstår förändringen 
och konsekvensen att ett självkostnadspris beräknat på få boende kommer ge 
en mycket hög kostnad för folkbokföringskommunen. När behov uppstår från 
deras sida uppges att de framöver planerar söka andra lösningar som möjliggör 
skolgången i vår gymnasiesärskola. 

Under de senaste månaderna har det även skett samråd gällande elevhemmet 
med Sociala omsorgsnämnden, både på politisk nivå och på förvaltnings-
chefsnivå. Syftet har varit att utröna möjligheterna till en verksamhetsövergång, 
men resultatet har blivit att det inte är möjligt att genomföra i nuläget. 

Sammantaget är det tydligt att behovet av elevhemsplatser har minskat till den 
grad att det inte är försvarbart att driva elevhemmet vidare i nämndens 
verksamhet. Det är inte heller möjligt i nuläget med en verksamhetsövergång. 
En avveckling kommer innebära tre månaders uppsägningstid på hyresavtalet 
samt en omställningsprocess för de medarbetare som är knutna till elevhemmet. 
Bedömningen är att en avveckling i liten utsträckning kommer påverka andra 
kommuners efterfrågan på platser i vår gymnasiesärskola. 

Den föreslagna förändringen är kommunicerad med övriga kommuner i 
Boråsregionen, med berörd elev och vårdnadshavare, berörd personal och är 
samverkad med fackliga organisationer. Risk- och konsekvensanalys enligt 
Arbetsmiljölagen kommer att genomföras.           

Beslutsunderlag 
1. LSG protokoll från verksamheten, 210226 
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vuxenlivet. Möjligheten att erbjuda boende för elever från andra kommuner 
med behov är en fördel. Det tillförsäkrar elever med utvecklingsstörning en 
möjlighet till utbildning som inte finns på hemorten eller att hemmet inte kan 
stötta eleven att klara och fullfölja sin utbildning. Det skapar större möjligheter 
för gymnasiesärskolans målgrupp att få utbildning. 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och 
varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i 
det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. 
Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS ger rätt till tio 
insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva. 
Elevhem ingår i insatsen boende i familjehem eller i boende med särskild 
service för barn eller ungdom. Övriga insatser som är möjliga för målgruppen 
är personlig assistens, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, 
korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn för skolungdomar, boende i 
familjehem. Därutöver finns det möjligheter till stöd enligt socialtjänstlagen. 
Hemkommunen ansvarar för insatserna. 
 
Kommunikation och samråd 

Under vintern har berörda kommuner fått skriftlig kommunikation om en 
justering av årsbeloppet upp mot självkostnadspriset. I samråd med ansvariga 
beslutsfattare i kommunerna har det framkommit att de förstår förändringen 
och konsekvensen att ett självkostnadspris beräknat på få boende kommer ge 
en mycket hög kostnad för folkbokföringskommunen. När behov uppstår från 
deras sida uppges att de framöver planerar söka andra lösningar som möjliggör 
skolgången i vår gymnasiesärskola. 

Under de senaste månaderna har det även skett samråd gällande elevhemmet 
med Sociala omsorgsnämnden, både på politisk nivå och på förvaltnings-
chefsnivå. Syftet har varit att utröna möjligheterna till en verksamhetsövergång, 
men resultatet har blivit att det inte är möjligt att genomföra i nuläget. 

Sammantaget är det tydligt att behovet av elevhemsplatser har minskat till den 
grad att det inte är försvarbart att driva elevhemmet vidare i nämndens 
verksamhet. Det är inte heller möjligt i nuläget med en verksamhetsövergång. 
En avveckling kommer innebära tre månaders uppsägningstid på hyresavtalet 
samt en omställningsprocess för de medarbetare som är knutna till elevhemmet. 
Bedömningen är att en avveckling i liten utsträckning kommer påverka andra 
kommuners efterfrågan på platser i vår gymnasiesärskola. 

Den föreslagna förändringen är kommunicerad med övriga kommuner i 
Boråsregionen, med berörd elev och vårdnadshavare, berörd personal och är 
samverkad med fackliga organisationer. Risk- och konsekvensanalys enligt 
Arbetsmiljölagen kommer att genomföras.           

Beslutsunderlag 
1. LSG protokoll från verksamheten, 210226 
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Samverkan 
FSG 2021-03-24 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
2. Stadsrevisionens diarium 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

B 3676

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Desiree Karlsson 
Handläggare 
033 357030 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-07-06 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00045 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen läggs till handlingarna.      

Föreslagen motion avskrives från vidare handläggning. 

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

          

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 
interpellationer t.o.m. oktober månad. För information redovisas också därefter 
inkomna ej besvarade motioner.   

Beslutsunderlag 
1. Beslutsunderlag 
2. Redovisning från Kommunstyrelsen   
 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 

Nr 95
Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner
2021-07-06 Dnr KS 2021-00045 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

  1 

 
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2020 / 1-november 2020-30 april 2021 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  Kommentar 
(När planeras ärendet att 
behandlas eller annan 
information till ärendet) 

KF 2011-04-28 § 49 
2019-00053 1.1.1.1 
J Po1 L.M.S 

Motion av Krister Maconi (SD); Komplette-
ring av lokal ordningsföreskrift. Se dnr 
2011/KS0326 003 

Under 
beredning. 

Besvaras i samband 
med ärende om lokala 
ordningsföreskrifter. 
Remitterad 

KF 2011-04-28 § 49 
2018-00920 1.1.1.1 
E Po1 R.K 

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera 
demokratin – införande av deltagarbudge-
tar. Se dnr 2011/KS0377 040 
 

Under 
beredning. 

 

KF 2012-05-10 § 67 
2019-00112 1.1.1.1 
PF Po1 L-O.D 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban 
Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska 
besluta om att Sociala omsorgsnämnden 
ska begära utdrag ur belastningsregistret 
vid nyanställning och vid upphandlingsav-
tal. Se 2012/KS0378 023 

Återremiss 
2016-10-20. 
Under 
beredning 

 

KF 2012-05-10 § 67 
2019-00113 1.1.1.1 
PF Po1 L-O.D 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban 
Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska 
besluta att Stadsdelsnämnderna ska be-
gära utdrag ur belastningsregistret vid ny-
anställning och vid upphandlingsavtal av 
hemtjänst samt äldreomsorg. Se 
2012/KS0379 023 

Motionen 
avskrives med 
anledning av ny 
organisation 
2017-01-01. 
 

 

KF 2013-03-21 § 27 
2019-00703 1.1.1.1 
KC/SP Po1 M.L 

Motion av Kerstin Hermansson (C); 
Landsbygdssäkra politiska beslut. Se dnr 
2013/KS0281 106 

Under 
beredning. 

 

KF 2014-04-24 § 41 
2014/KS0320 310 
SP Po4 S.M.A 

Motion av Hanna Werner (MP); Sanda-
reds centrum 

Under 
beredning. 

Ärendet diskuteras i 
samband med 
strategisk utveckling 
av serviceorter. 

KF 2014-05-21 § 58 
2021-0059 1.1.1.1 
E Po1 E.P 

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan 
Hjalmarsson (FP) och Falco Güldenpfen-
nig (KD); Ny konkurrenspolicy för Borås 
Stad. Se dnr 2014/KS0392 059 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2014-09-25 § 117 
2020-00868 1.1.1.1 
SP Po5 C.T 

Motion av Monica Hermansson-Friedman 
(M) och Annette Carlson (M); Låt fler an-
vända skolbussarna.Se dnr 2014/KS0673 
531 

Under 
beredning. 

 

KF 2014-09-25 § 117 
2021-00086 1.1.1.1 
SP Po5 C.T 

Motion av Mattias Karlsson (M) och An-
nette Carlson (M); För en ökad trafiksä-
kerhet i Viskafors och Rydboholm. Se dnr 
2014/KS0675 512 

Klar för Politisk 
beredning. 

 

KF 2015-03-26 § 44 
Dnr 2015/KS0317 
059 
E Po1 R.K 

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och 
Morgan Hjalmarsson (FP); Kartlägg den 
kommunala näringslivsverksamheten! 

Under 
beredning 

 

KF 2015-06-17 § 97 
Dnr 2015/KS0467 
111 
Vn Po1 A.E 

Motion av Hanna Bernholdsson (MP); 
Dags att sänka rösträttsåldern. 

Politisk 
beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2020 / 1-november 2020-30 april 2021 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  Kommentar 
(När planeras ärendet att 
behandlas eller annan 
information till ärendet) 

KF 2011-04-28 § 49 
2019-00053 1.1.1.1 
J Po1 L.M.S 

Motion av Krister Maconi (SD); Komplette-
ring av lokal ordningsföreskrift. Se dnr 
2011/KS0326 003 

Under 
beredning. 

Besvaras i samband 
med ärende om lokala 
ordningsföreskrifter. 
Remitterad 

KF 2011-04-28 § 49 
2018-00920 1.1.1.1 
E Po1 R.K 

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera 
demokratin – införande av deltagarbudge-
tar. Se dnr 2011/KS0377 040 
 

Under 
beredning. 

 

KF 2012-05-10 § 67 
2019-00112 1.1.1.1 
PF Po1 L-O.D 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban 
Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska 
besluta om att Sociala omsorgsnämnden 
ska begära utdrag ur belastningsregistret 
vid nyanställning och vid upphandlingsav-
tal. Se 2012/KS0378 023 

Återremiss 
2016-10-20. 
Under 
beredning 

 

KF 2012-05-10 § 67 
2019-00113 1.1.1.1 
PF Po1 L-O.D 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban 
Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska 
besluta att Stadsdelsnämnderna ska be-
gära utdrag ur belastningsregistret vid ny-
anställning och vid upphandlingsavtal av 
hemtjänst samt äldreomsorg. Se 
2012/KS0379 023 

Motionen 
avskrives med 
anledning av ny 
organisation 
2017-01-01. 
 

 

KF 2013-03-21 § 27 
2019-00703 1.1.1.1 
KC/SP Po1 M.L 

Motion av Kerstin Hermansson (C); 
Landsbygdssäkra politiska beslut. Se dnr 
2013/KS0281 106 

Under 
beredning. 

 

KF 2014-04-24 § 41 
2014/KS0320 310 
SP Po4 S.M.A 

Motion av Hanna Werner (MP); Sanda-
reds centrum 

Under 
beredning. 

Ärendet diskuteras i 
samband med 
strategisk utveckling 
av serviceorter. 

KF 2014-05-21 § 58 
2021-0059 1.1.1.1 
E Po1 E.P 

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan 
Hjalmarsson (FP) och Falco Güldenpfen-
nig (KD); Ny konkurrenspolicy för Borås 
Stad. Se dnr 2014/KS0392 059 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2014-09-25 § 117 
2020-00868 1.1.1.1 
SP Po5 C.T 

Motion av Monica Hermansson-Friedman 
(M) och Annette Carlson (M); Låt fler an-
vända skolbussarna.Se dnr 2014/KS0673 
531 

Under 
beredning. 

 

KF 2014-09-25 § 117 
2021-00086 1.1.1.1 
SP Po5 C.T 

Motion av Mattias Karlsson (M) och An-
nette Carlson (M); För en ökad trafiksä-
kerhet i Viskafors och Rydboholm. Se dnr 
2014/KS0675 512 

Klar för Politisk 
beredning. 

 

KF 2015-03-26 § 44 
Dnr 2015/KS0317 
059 
E Po1 R.K 

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och 
Morgan Hjalmarsson (FP); Kartlägg den 
kommunala näringslivsverksamheten! 

Under 
beredning 

 

KF 2015-06-17 § 97 
Dnr 2015/KS0467 
111 
Vn Po1 A.E 

Motion av Hanna Bernholdsson (MP); 
Dags att sänka rösträttsåldern. 

Politisk 
beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2020 / 1-november 2020-30 april 2021 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  Kommentar 
(När planeras ärendet att 
behandlas eller annan 
information till ärendet) 

KF 2015-06-17 § 97 
Dnr 2015/KS0498 
531 
SP Po5 C.T 

Motion av Ulrik Nilsson (M); Kollektivtrafik 
- pendling och arbetsresor. 

Under 
beredning. 

 

KF 2015-10 15 § 156 
Dnr 2015/KS0693 
059 
E Po1 C.A 

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése 
Björklund (S), Mosa Roshanghias (MP) 
och Tommy Josefsson (V) : Borås Stad – 
en Fairtrade City som bojkottar varor pro-
ducerade på ockuperad mark 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2015-11-18 -19 § 
172 
Dnr 2015/KS0701 
109 
KC/J Po1 L-O-D 

Motion av Crister Spets (SD), Andreas 
Bäckman (SD), Patric Silfverklinga (SD), 
Tony Strandgård (SD), Leif Häggblom 
(SD) och Björn Qvarnström (SD) om till-
stånd för tiggeri 

Under 
beredning 

Besvaras i samband 
med ärende om lokala 
ordningsföreskrifter. 
Ordningsföreskrifterna 
är ute på remiss. 

KF 2016-08-18 § 199 
2016/KS0540 739 
KU Po2 M.J 

Motion av Kerstin Hermansson (C): Nya 
boendeformer för äldre. 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2016-10-20 § 254 
2016/KS0691 400 
SP Po5 M.L 

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna 
Kjellberg (MP): Underlätta och stimulera 
lokal ekologisk matproduktion i Borås 
kommun 

Under 
beredning.  
 

Motionen sändes på 
internremiss 2017 och 
ett tiotal yttranden har 
inkommit. Inget 
beslutsförslag finns 
framtaget. 

KF 2016-12-21 § 301 
2016/KS819 332 
E Po4 R.K 

Motion av Marie Fridén (M) och Oliver 
Öberg (M) - Bemannad parklek året runt 
på Stadsparkens lekplats 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2017-08-17 § 137 
2017/KS0515 730 
KU Po2 M.J 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), 
Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren 
(KD), Karl-Gustav Drotz (KD) och Else-
Marie Lindgren "De som behöver mest 
stöd ska också ha mest stöd" 

Under 
beredning. 

 

KF 2018-01-18 § 2 
2018-00090 1.1.1.1 
KU Po1 J.O 

Motion av Dennis Jernkrook (M) och Bir-
gitta Bergman (M) angående automatise-
rad behandling av ansökningar om ekono-
miskt bistånd. 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2018-04-12 § 63 
2018-00302 1.1.1.1 
E Po1 J.A 

Motion av Ida Legnemark (V) Anita Spjuth 
(V) Anne Rapinoja (V) Pari Mahinpour (V) 
och Sofia Andersson (V): Porrfria miljöer 
för barn - viktig åtgärd mot sexuella tra-
kasserier och övergrepp. 

Under 
beredning. 

 

KF 2018-11-22 § 176 
2018-00711 1.1.1.1 
SP Po5 S.M.A 

Motion av Tommy Josefsson (V), Ida 
Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V: In-
rätta ett kommunalt klimatråd i Borås. 

Politisk 
beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2020 / 1-november 2020-30 april 2021 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  Kommentar 
(När planeras ärendet att 
behandlas eller annan 
information till ärendet) 

KF 2018-11-22 § 176 
2018-00712 1.1.1.1 
J Po5 K.A 

Motion av Gabriella Andersson (V), Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita 
Spjuth (V) och Peter Wiberg (V): Borås 
Stad ska främja goda arbetsvillkor i re-
staurangbranchen. 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2018-11-22 § 176 
2018-00713 1.1.1.1 
N Po1 J.W 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M), Mar-
tin Nilsson (M) och Annette Carlson (M): 
Nytt styrdokument för Borås Stads håll-
ning i frågor gällande konkurrens. 

Politiska 
diskussioner 
skall 
genomföras. 

 

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00119 1.1.1.1 
KU Po2 M.J 

Motion av Jan Nilsson (SD) Hjälp barn i 
missbruksmiljö! 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00229 1.1.1.1 
SP Po4 C.T 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Näringslivets förutsätt-
ningar är ett allmänintresse 

Under 
beredning 

 

KF 2019-03-21 § 39 
2019-00331 1.1.1.1 
E Po1 M.W 

Motion av Niklas Arvidsson (KD) och An-
nette Carlson (M) Borås Stad ska tåla att 
granskas! 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00536 1.1.1.1 
KU Po5 P.L 

Motion av Tomas Brandberg (SD) Slo-
pade kvantitativa mål för ekologiska livs-
medel. 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2019-06-19 § 116 
2019-00607 1.1.1.1 
SP Po5 C.T 

Motion av Ida Legnemark (V): Gratis 
bussresor för fler. 

Under 
beredning 

Behöver invänta 
normaliserat resande 
postcorona och 
eventuella ändringar i 
pris och biljettutbud 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00716 1.1.1.1 
SP Po5 S.M.A 

Motion av Ida Legnemark (V): Bygg Borås 
motståndskraftigt mot klimatförändringar. 

Under 
beredning 

Skickat på remiss till 
Miljöförvaltningen 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00717 1.1.1.1 
SP Po5 M.M 

Motion av Tommy Josefsson (V), Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V) och 
Anne Rapinoja (V: Gör Borås grönare! 

Under 
beredning 

Har skickats till alla 
berörda nämnder som 
ska svara senast 30 
april 2021. Svaren 
sammanställs innan 
sommaren till 
ansvarigt 
kommunalråd. 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00724 1.1.1.1 
E Po5 J.R 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M) Utred 
behovet av tillgång till klimatanpassade 
rum inom äldrevården 

Under 
beredning. 

. 

KF2019-09-26 § 190 
2019-00834 1.1.1.1 
KC Po1 L.M.S 

Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy 
Josefsson (V): Ta ställning för en säkrare 
värld utan kärnvapen. 

Politisk 
beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2020 / 1-november 2020-30 april 2021 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  Kommentar 
(När planeras ärendet att 
behandlas eller annan 
information till ärendet) 

KF 2018-11-22 § 176 
2018-00712 1.1.1.1 
J Po5 K.A 

Motion av Gabriella Andersson (V), Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita 
Spjuth (V) och Peter Wiberg (V): Borås 
Stad ska främja goda arbetsvillkor i re-
staurangbranchen. 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2018-11-22 § 176 
2018-00713 1.1.1.1 
N Po1 J.W 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M), Mar-
tin Nilsson (M) och Annette Carlson (M): 
Nytt styrdokument för Borås Stads håll-
ning i frågor gällande konkurrens. 

Politiska 
diskussioner 
skall 
genomföras. 

 

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00119 1.1.1.1 
KU Po2 M.J 

Motion av Jan Nilsson (SD) Hjälp barn i 
missbruksmiljö! 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00229 1.1.1.1 
SP Po4 C.T 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Näringslivets förutsätt-
ningar är ett allmänintresse 

Under 
beredning 

 

KF 2019-03-21 § 39 
2019-00331 1.1.1.1 
E Po1 M.W 

Motion av Niklas Arvidsson (KD) och An-
nette Carlson (M) Borås Stad ska tåla att 
granskas! 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00536 1.1.1.1 
KU Po5 P.L 

Motion av Tomas Brandberg (SD) Slo-
pade kvantitativa mål för ekologiska livs-
medel. 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2019-06-19 § 116 
2019-00607 1.1.1.1 
SP Po5 C.T 

Motion av Ida Legnemark (V): Gratis 
bussresor för fler. 

Under 
beredning 

Behöver invänta 
normaliserat resande 
postcorona och 
eventuella ändringar i 
pris och biljettutbud 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00716 1.1.1.1 
SP Po5 S.M.A 

Motion av Ida Legnemark (V): Bygg Borås 
motståndskraftigt mot klimatförändringar. 

Under 
beredning 

Skickat på remiss till 
Miljöförvaltningen 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00717 1.1.1.1 
SP Po5 M.M 

Motion av Tommy Josefsson (V), Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V) och 
Anne Rapinoja (V: Gör Borås grönare! 

Under 
beredning 

Har skickats till alla 
berörda nämnder som 
ska svara senast 30 
april 2021. Svaren 
sammanställs innan 
sommaren till 
ansvarigt 
kommunalråd. 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00724 1.1.1.1 
E Po5 J.R 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M) Utred 
behovet av tillgång till klimatanpassade 
rum inom äldrevården 

Under 
beredning. 

. 

KF2019-09-26 § 190 
2019-00834 1.1.1.1 
KC Po1 L.M.S 

Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy 
Josefsson (V): Ta ställning för en säkrare 
värld utan kärnvapen. 

Politisk 
beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2020 / 1-november 2020-30 april 2021 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  Kommentar 
(När planeras ärendet att 
behandlas eller annan 
information till ärendet) 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00838 1.1.1.1 
CKS Po1 P.E 

En motion för ökad trygghet  i hela Borås 
av Mattias Karlsson (M) och Annette Carl-
son (M) 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00840 1.1.1.1 
SP Po5 S.M.A 

Motion av Annette Carlson (M) Boråsavta-
let - ett lokalt Parisavtal för klimatet 

Under 
beredning 

 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00843 1.1.1.1 
CKS Po1 R.A 

Motion av Andreas Exner (SD) Björn 
Qvarström (SD), Anders Alftberg (SD) och 
Leif Häggblom (SD): Ingen olycka framme 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2019-10-17 § 219 
2019-00900 1.1.1.1 
E Po5 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD), Björn 
Qvarström (SD) och Kristian Silbvers (SD) 
Borås behöver bilen! 

Under 
beredning. 

Ärendet har varit på 
remiss. Planen är att 
förslag till motionssvar 
ska vara klart under 
hösten 2021. 

KF 2019-10-17 § 219 
2019-00902 1.1.1.1 
SP Po4 S.M.A 

Motion av Anna-Clara Stenström (M); 
Magnus Sjödahl (KD) och Gunilla 
Christoffersson (KD): Det är hög tid att ut-
veckla centrummiljön i Sandared och Sjö-
marken. För ökad trygghet och trivsel 

Under 
beredning 

Ärendet diskuteras i 
samband med 
strategisk utveckling 
av serviceorter 

KF 2019-11-20 § 253 
2019-01000 1.1.1.1 
M Po4 E.E 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Per Måns-
son (M): Stadens industri – ett arv att 
vårda men också att sanera 

Under 
beredning. 

Beredning, 
faktainsamling pågår. 
Planeras lyftas med k-
råd Q2/Q3-21. 

KF 2019-12-19 § 275 
2019-01092 1.1.1.1 
CKS Po1 P.E 

Motion av Ida Legnemark (V): Ta krafttag 
mot våld i nära relationer: inför Huskurage 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2019-12-19 § 275 
2019-01099 1.1.1.1 
KU Po 4 P.L 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD) Gunilla Christoffersson 
(KD, Hans Gustavsson (KD) och Magnus 
Sjödahl (KD): Ange köttets ursprung på 
kommunens menyer 

Under 
beredning. 

 

KF 2020-01-23 § 2 
2020-00088 1.1.1.1 
KC S Po1 L.M.S 

Motion av Andreas Exner (SD) och An-
ders Alftberg (SD): Styr upp användandet 
av Fyrverkerier! 

Under 
beredning. 

Besvaras i samband 
med ärende om lokala 
ordningsföreskrifter. 
Remitterad 

KF 2020-01-23 § 2 
2020-00091 1.1.1.1 
KC S Po1 C.M 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Lisa Berg-
lund (KD): Bättre planering av Kommun-
fullmäktiges sammanträden 

Under 
beredning. 

 

KF 2020-01-23 § 2 
2020-00094 1.1.1.1 
KC/E Po1 M.W 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Undvik osund konkur-
rens! 

Under 
beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2020 / 1-november 2020-30 april 2021 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  Kommentar 
(När planeras ärendet att 
behandlas eller annan 
information till ärendet) 

KF 2020-02-19 § 13 
2020-00194 1.1.1.1 
KC Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD) och Olle 
Engström (SD): En hållbar framtid för kon-
cernen 

Under 
beredning. 

Planen är att förslag till 
motionssvar ska 
arbetas fram under 
hösten 2021. 

KF 2020-02-19 § 13 
2020-00200 1.1.1.1 
E Po1 J.R 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Rättvisare taxor för ett 
blomstrande näringsliv 

Under 
beredning. 

 

KF 2020-05-14 § 59 
2020-00441 1.1.1.1 
E Po1 S.B 

Motion av Mattias Karlsson (M) och 
Annette Carlson (M): Tillåt Borås Stads 
bostadsbolag ta Gröna lån 

Under 
beredning. 

Planen är att förslag till 
motionssvar ska vara 
klart under hösten 
2021. 

KF 2020-06-17 § 76 
2020-00481 1.1.1.1 
N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M), Martin 
Nilsson (M) och Lars-Gunnar Comén (M): 
Genomför trygghetsmätningar riktade mot 
företagen 

Under 
beredning. 

Remisshanteringen är 
nästa steg i processen 

KF 2020-06-17 § 76 
2020-000513 1.1.1.1 
KU Po3 J.A 

Motion av Anders Alftberg (SD) och Mar-
tin Sörbom (SD): Utveckla stödet till barn 
med autism 

Under 
beredning. 

 

KF 2020-06-17 § 76 
2020-00516 1.1.1.1 
M Po4 P.Z 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), 
Magnus Sjödahl (KD) och Valéria Kant 
(KD): Borås Stad ska inte äga produkt-
ionsskog i Tranemo. 

Politisk 
beredning 

 

KF 2020-06-17 § 76 
2020-00526 1.1.1.1 
CKS Po1 P.E 

Motion av Andreas Exner (SD): Borås be-
redskap 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2020-08-27 § 95 
2020-00636 1.1.1.1 
KU Po3 P.E 

Motion av Stefan Lindborg (V): Tillgänglig-
gör statistik om fristående skolor 

Politisk 
beredning 

 

KF 2020-08-27 § 95 
2020-00640 1.1.1.1 
KC Po1 K.S 

Motion av Ulrik Nilsson (M): Tillsätt en lo-
kal Corona-kommission 

Under politisk 
beredning. 

 

KF 2020-09-24 § 108 
2020-00713 1.1.1.1 
KU Po2 M.H 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), 
Valéria Kant (KD) och Magnus Sjödahl 
(KD): Borås behöver en äldreomsorgs-
kommission 

Politisk 
beredning 

 

KF 2020-09-24 § 108 
2020-00716 1.1.1.1 
KC Po5 M.W 

Motion av Andreas Exner (SD) och 
Kristian Silbvers (SD): Avveckla 
distributionscentralen 

KS 2021-04-12  

KF 2020-09-24 § 108 
2020-00717 1.1.1.1 
M Po4 J.P 

Motion av Kristian Silbvers (SD) och Leif 
Häggblom (SD): Skogen är stadens till-
gång 

Under 
beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2020 / 1-november 2020-30 april 2021 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  Kommentar 
(När planeras ärendet att 
behandlas eller annan 
information till ärendet) 

KF 2020-02-19 § 13 
2020-00194 1.1.1.1 
KC Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD) och Olle 
Engström (SD): En hållbar framtid för kon-
cernen 

Under 
beredning. 

Planen är att förslag till 
motionssvar ska 
arbetas fram under 
hösten 2021. 

KF 2020-02-19 § 13 
2020-00200 1.1.1.1 
E Po1 J.R 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Rättvisare taxor för ett 
blomstrande näringsliv 

Under 
beredning. 

 

KF 2020-05-14 § 59 
2020-00441 1.1.1.1 
E Po1 S.B 

Motion av Mattias Karlsson (M) och 
Annette Carlson (M): Tillåt Borås Stads 
bostadsbolag ta Gröna lån 

Under 
beredning. 

Planen är att förslag till 
motionssvar ska vara 
klart under hösten 
2021. 

KF 2020-06-17 § 76 
2020-00481 1.1.1.1 
N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M), Martin 
Nilsson (M) och Lars-Gunnar Comén (M): 
Genomför trygghetsmätningar riktade mot 
företagen 

Under 
beredning. 

Remisshanteringen är 
nästa steg i processen 

KF 2020-06-17 § 76 
2020-000513 1.1.1.1 
KU Po3 J.A 

Motion av Anders Alftberg (SD) och Mar-
tin Sörbom (SD): Utveckla stödet till barn 
med autism 

Under 
beredning. 

 

KF 2020-06-17 § 76 
2020-00516 1.1.1.1 
M Po4 P.Z 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), 
Magnus Sjödahl (KD) och Valéria Kant 
(KD): Borås Stad ska inte äga produkt-
ionsskog i Tranemo. 

Politisk 
beredning 

 

KF 2020-06-17 § 76 
2020-00526 1.1.1.1 
CKS Po1 P.E 

Motion av Andreas Exner (SD): Borås be-
redskap 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2020-08-27 § 95 
2020-00636 1.1.1.1 
KU Po3 P.E 

Motion av Stefan Lindborg (V): Tillgänglig-
gör statistik om fristående skolor 

Politisk 
beredning 

 

KF 2020-08-27 § 95 
2020-00640 1.1.1.1 
KC Po1 K.S 

Motion av Ulrik Nilsson (M): Tillsätt en lo-
kal Corona-kommission 

Under politisk 
beredning. 

 

KF 2020-09-24 § 108 
2020-00713 1.1.1.1 
KU Po2 M.H 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), 
Valéria Kant (KD) och Magnus Sjödahl 
(KD): Borås behöver en äldreomsorgs-
kommission 

Politisk 
beredning 

 

KF 2020-09-24 § 108 
2020-00716 1.1.1.1 
KC Po5 M.W 

Motion av Andreas Exner (SD) och 
Kristian Silbvers (SD): Avveckla 
distributionscentralen 

KS 2021-04-12  

KF 2020-09-24 § 108 
2020-00717 1.1.1.1 
M Po4 J.P 

Motion av Kristian Silbvers (SD) och Leif 
Häggblom (SD): Skogen är stadens till-
gång 

Under 
beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2020 / 1-november 2020-30 april 2021 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  Kommentar 
(När planeras ärendet att 
behandlas eller annan 
information till ärendet) 

KF 2020-10-15 § 134 
2020-00773 1.1.1.1 
KU po2 M.H 

Motion av Niklas Arvidsson (KD, Hans 
Gustavsson (KD) och Anna-Clara Sten-
ström (KD): Värdighetsgarantier i äldre-
omsorgen 

Politisk 
beredning. 

 

KF 2020-10-15 § 134 
2020-00774 1.1.1.1 
SP Po 5 P.K.R 

Motion av Kristian Silbvers (SD) och And-
reas Exner (SD): En hållbar fordonsstra-
tegi 

Under 
beredning. 

Motionen har diskute-
rats i klimatrådet och 
planen är att ta upp 
svar på motionen för 
beredning innan som-
maren 2021. 

KF 2020-10-15 § 134 
2020-00775 1.1.1.1 
KU Po2 M.Y 

Motion av Lisa Berglund (KD): Öka den 
fysiska aktiviteten hos unga 

Under 
beredning 

På remiss till berörda 
nämnder 

  7 

 
 

 
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m november månad 2020 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2020-12-10 § 166 
2020-00920 1.1.1.1 
E Po2 J.R 

Motion av Stefan Lindborg (V): Avgiftsbe-
fria boendestöd 

Under beredning. 

KF 2020-02-25 § 26 
2021-00237 1.1.1.1 
E Po1 J.R 

Motion av Maria Lindgren (SD) och Olle 
Engström (SD)-Ett tillgängligt Borås för 
våra äldre. 

Under beredning. 

KF 2021-02-25 § 26 
2021-00238 1.1.1.1 
Ki Po1 R.L 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M) och 
Martin Nilsson (M): Stärkta upphandlings-
processer för ett bättre före-tagsklimat. 

Under beredning. Beräknas bli färdigt 
under 2021. 

KF 2021-03-18 § 53 
2021-00271 1.1.1.1 
KU Po2 E.L 

Motion av Inger Landström (V), Ida 
Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita 
Spjuth (V): Menssäkra Borås 

Under beredning.. På remiss, svarsdatum 
efter sommaren. 

KF 2021-03-18 § 53 
2021-00292 1.1.1.1 
PF Po1 H.S 

Motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor 
till personal som har rätt till arbetskläder i 
Borås Stad 

Under beredning. 

KF 2021-03-18 § 53 
2021-00296 1.1.1.1 
N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Sätt punkt för den osunda 
konkurrensen 

Under beredning. 

KF 2021-03-18 § 53 
2021-00297 1.1.1.1 
KC Po1 K.S  

Motion av Niklas Arvidsson (KD) och An-
nette Carlson (M): Inrätta en utrednings- 
och utbildningsfunktion under koncernin-
köp 

Under beredning. 

KF 2021-03-18 § 53 
2021-00298 1.1.1.1 
CKS Po1 P.E 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Ansök om LOV-3-område 
vid   Resecentrum 

Under beredning. 

KF 2021-04-29 § 
2021-00415 1.1.1.1 
PF Po1  

Motion av Ida Legnemark (V): Utbildnings-
satsning mot mäns våld mot kvinnor 

 

KF 2021-04-29 §  
2021-00424 1.1.1.1 
KU Po 3 

Motion av Niklas Arvidsson (KD) och Lisa 
Berglund (KD): Inför ansvarskontrakt mel-
lan skola, elev och vårdnadshavare 

 

KF 2021-05-20 §  
2021-00443 1.1.1.1 
KU Po3 J.A 

Motion av Anders Alftberg (SD) och And-
reas Exner (SD): Samordnare mot anti-
semitism i skolan 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m november månad 2020 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2020-12-10 § 166 
2020-00920 1.1.1.1 
E Po2 J.R 

Motion av Stefan Lindborg (V): Avgiftsbe-
fria boendestöd 

Under beredning. 

KF 2020-02-25 § 26 
2021-00237 1.1.1.1 
E Po1 J.R 

Motion av Maria Lindgren (SD) och Olle 
Engström (SD)-Ett tillgängligt Borås för 
våra äldre. 

Under beredning. 

KF 2021-02-25 § 26 
2021-00238 1.1.1.1 
Ki Po1 R.L 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M) och 
Martin Nilsson (M): Stärkta upphandlings-
processer för ett bättre före-tagsklimat. 

Under beredning. Beräknas bli färdigt 
under 2021. 

KF 2021-03-18 § 53 
2021-00271 1.1.1.1 
KU Po2 E.L 

Motion av Inger Landström (V), Ida 
Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita 
Spjuth (V): Menssäkra Borås 

Under beredning.. På remiss, svarsdatum 
efter sommaren. 

KF 2021-03-18 § 53 
2021-00292 1.1.1.1 
PF Po1 H.S 

Motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor 
till personal som har rätt till arbetskläder i 
Borås Stad 

Under beredning. 

KF 2021-03-18 § 53 
2021-00296 1.1.1.1 
N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Sätt punkt för den osunda 
konkurrensen 

Under beredning. 

KF 2021-03-18 § 53 
2021-00297 1.1.1.1 
KC Po1 K.S  

Motion av Niklas Arvidsson (KD) och An-
nette Carlson (M): Inrätta en utrednings- 
och utbildningsfunktion under koncernin-
köp 

Under beredning. 

KF 2021-03-18 § 53 
2021-00298 1.1.1.1 
CKS Po1 P.E 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Ansök om LOV-3-område 
vid   Resecentrum 

Under beredning. 

KF 2021-04-29 § 
2021-00415 1.1.1.1 
PF Po1  

Motion av Ida Legnemark (V): Utbildnings-
satsning mot mäns våld mot kvinnor 

 

KF 2021-04-29 §  
2021-00424 1.1.1.1 
KU Po 3 

Motion av Niklas Arvidsson (KD) och Lisa 
Berglund (KD): Inför ansvarskontrakt mel-
lan skola, elev och vårdnadshavare 

 

KF 2021-05-20 §  
2021-00443 1.1.1.1 
KU Po3 J.A 

Motion av Anders Alftberg (SD) och And-
reas Exner (SD): Samordnare mot anti-
semitism i skolan 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna interpellationer  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2017-04-27 § 65 
2017/KS0384 269 
M Po5 E.E 

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) - 
Vad händer med Bockabyn Tom Andersson 
(MP)? 

Under beredning. 

KF 2018-02-22 § 18 
2018-00125 1.1.1.1 
SP Po5 K.G 

Interpellation av Nils-Åke Björklund (M) till 
kommunalrådet Tom Andersson (MP) om 
trafikflödena till Viareds Industriområde 

Under beredning. 

KF 2021-01-21 § 5 
2020-00974 1.1.1.1 
N Po 1 J.W 

Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson om 
Borås Stads samarbete med Yancheng 

Politisk beredning. 

KF 2021-04-29 § 
2021-00422 1.1.1.1 
E Po2  

Interpellation av Hans Gustavsson (KD) till 
kommunalråd Ylva Lengberg (S): Hur tänker 
kommunalrådet kring äldreomsorgens tvätt? 

 

KF 2021-04-29 §  
2021-00426 1.1.1.1 
CKS P.E 

Interpellation av Ann-Charlotte Blomqvist (SD): 
Varför vill de styrande i Borås stad inte anställa 
ordningsvakter? 

 

 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-07-06 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00045 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen läggs till handlingarna.      

Föreslagen motion avskrives från vidare handläggning.    

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

En plan upprättas för när inneliggande motioner, äldre än ett år, ska tas upp till 
beslut.      

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 
interpellationer t.o.m. oktober månad. För information redovisas också därefter 
inkomna ej besvarade motioner.   

Då det i redovisningen finns många motioner som är äldre än ett år, har 
Kommunstyrelsen för avsikt att upprätta en plan för när dessa motioner 
kommer tas upp till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsunderlag 
2. Redovisning från Kommunstyrelsen 
 
 
För Allianspartierna  
 
Moderaterna    Kristdemokraterna 
 
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-07-06 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00045 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen läggs till handlingarna.      

Föreslagen motion avskrives från vidare handläggning.    

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

En plan upprättas för när inneliggande motioner, äldre än ett år, ska tas upp till 
beslut.      

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 
interpellationer t.o.m. oktober månad. För information redovisas också därefter 
inkomna ej besvarade motioner.   

Då det i redovisningen finns många motioner som är äldre än ett år, har 
Kommunstyrelsen för avsikt att upprätta en plan för när dessa motioner 
kommer tas upp till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsunderlag 
2. Redovisning från Kommunstyrelsen 
 
 
För Allianspartierna  
 
Moderaterna    Kristdemokraterna 
 
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

B 3686

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00791 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Anslagsframställan för ny skola på Gässlösa 5:15, 
Gässlösa 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna ytterligare investeringsanslag om 16 500 000 kronor utöver de 
310 000 000 kronor som redan godkänts i budget 2021 avseende nyproduktion 
av Ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15 och därmed anvisa 
Lokalförsörjningsnämnden 326 500 000 kronor. En förutsättning för beslut är 
att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker 
förslaget.      

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

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 18 maj 2021 att Kommunstyrelsen 
beslutar, under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjnings-
nämndens anslagsframställan avseende nyproduktion av ny skola Gässlösa, 
Gässlösa 5:15.  

Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt om behovet av 
en ny F-6 skola på Götaområdet. Projektet har därefter utökats av 
Grundskolenämnden att även omfatta årskurs 7-9, grundsärskola och 
kommunikationsklass. 

Skolan kommer initialt dimensioneras för 3-parallellig F-6, 4-parallellig 7-9 samt 
grundsärskola och kommunikationsklass. Skolbyggnaden kommer att byggas 
flexibel för att underlätta en omställning för hemvister mellan årskurs 1-6 och 
7-9. Skolan ger ett nettotillskott av elevplatser, men kommer också att ersätta de 
elevplatser som för närvarande finns på modulskolan i Gässlösa (K2).  

Skolbyggnaden kommer att byggas i tre plan med en yta på 12 103 m2  BRA 
(12 769 m2 BTA) samt en fullstor idrottshall i två plan på 2 126 m2  BRA (2 217 
m2 BTA).  

Investeringsprojektet finns med i Borås Stads Budget 2021 med en total 
investeringsbudget på 310 000 000 kronor. Projektet behöver ett utökat anslag 

Nr 96
Anslagsframställan för ny skola på Gässlösa 5:15, 
Gässlösa
2021-06-07 Dnr KS 2020-00791 2.6.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

om 16,5 mkr som beror på att det skett en del förändringar från kostnads-
bedömningen i förstudien samt att kalkylen för de ingående byggnadsdelarna 
preciserats. Större poster som påverkar projektbudgeten är utökad yta om ca 
400 m², sämre grundläggningsförhållanden än antaget, satsningar på olika 
installationstekniska delar för lägre driftskostnad, förhöjd estetik och högre 
anslutningskostnader.  

Investeringsutgiften utslagen per m2   (BTA) är 21 787 kronor. Kostnaden för 
investeringen beräknas till 20 251 824 kronor per år och nettokostnadsökning 
på 19 384 824 kronor per år 

Tidsplanen är byggstart preliminärt i oktober 2021 och med preliminär 
inflyttning augusti 2023. 

 

Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan för Ny skola Gässlösa från Lokalförsörjningsnämnden 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Grundskolenämnden 
3. Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx
Projekt nr: xxxxx

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-06-27 2019-08-20 2021-05-18 xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-06-27 2019-08-20 2021-05-18 xxxx-xx-xx

Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag 

Budget Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK
9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 293 850 311 650 Myndighetskostnader 170 170 7 200 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 70 70 1 300
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 100 100 5 900
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 820 820 3 930 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 215 215 3 700
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 110 110
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 80 80
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 75 75
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult 100 100
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 100 100
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 230
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult 100 100
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 10 10
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 30 30

Summa entreprenadutgift 293 850 311 650 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 1 840 14 850 0 Kostnader för kontroll 100 100 580 0
Summa utgifter projektet 295 690 326 500 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 300
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 100 100 280

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 600 9652 8885   Kontroll Övrigt
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 700 700 3 140
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 50 50 0 0

Summa total för projektet 0 296 290 326 500 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 50
Yta m² BTA 0 14 500 14 986 9859 8135   Dröjsmålsräntor
Utgift total kr/m² BTA ########## 20 434 21 787 ########## Summa byggherrekostnad 1 840 1 840 14 850 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA ########## 20 266 20 796 ##########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  23 ju

n
i 2021

 B 3689

B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx
Projekt nr: xxxxx

Utgift byggherre kr/m² BTA ########## 127 991 ##########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN
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Lokalförsörjningsförvaltningen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 
1(4) 

Datum 
2021-05-18 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2020-00230 2.6.1.1 

 
Jan-Erik Torild 
Handläggare 
033 357388 
 

 

 

Anslagsframställan för Ny skola Gässlösa 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende nyproduktion av Ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15.        
 

Projektets handläggning 
Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt behovet av ny 
grundskola F-6 på Götaområdet. Fastigheten där det tidigare avloppsrenings-
verket ligger har bedömts som mest lämplig placering. Detta för att skapa 
grundskoleplatser inför kommande utbyggnad av stadsdelen Gässlösa samt 
närhet till Daltorpskolan varifrån verksamheterna F-6 flyttats.  
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-10-22.  

Projektet har utökats i Grundskoleförvaltningens lokalbehovsplan till att även 
omfatta årskurs 7-9, grundsärskola och kommunikationsklass.  

Projektet finns med i Borås Stads förslag till investeringsbudget 2021 med en 
budget om 310 000 000 kr. 

 

Projektbeskrivning och mål 

Nuläge 
Utifrån den förstudie som arbetades fram ihop med verksamheten och arkitekt 
i tidigt skede har en systemhandlingsprojektering påbörjats hösten 2020, där 
verksamheten ihop med konsulter tagit fram lösningar för de mest 
ändamålsenliga lokalerna. En upphandling av samverkanspartner har 
genomförts under vintern för en totalentreprenad i samverkan. Under 
projekteringen har Stadsarkitekt och stadsantikvarie varit delaktiga för att ge ett 
stadsmässigt utseende och en modern utformning och gestaltning av skolan. 

Borås Stad 
Datum 
2021-04-29 

 Sida 
2(4) 

 

 

Även Borås Stads vision ”staden vid parken” har hanterats så det gröna stråkets 
sträckning förbi fastigheten har möjliggjorts.  

Mål 
Skolan kommer initialt dimensioneras för 3-parallellig F-6, 4-parallellig 7-9 samt 
grundsärskola för 50 elever och kommunikationsklass 1-9 för 50 elever. Ytor 
inomhus för elever är beräknat till ca 10 m² och för lekyta utomhus 20 m²/elev 
(F-6). Skolbyggnaden kommer byggas flexibel för att underlätta en omställning 
för hemvister mellan årskurs 1-6 och 7-9. Ett tillagningskök för 1000 elever är 
inräknat. Byggnaden får ett ”hjärta” mitt i huset kring en gradängtrappa, skolans 
scen och restaurang, med direkt koppling till huvudentré, administration och 
skolkafé. Huvudentrén placeras synlig från staden och Viskan. Byggnaden 
kommer att fokusera i hög grad på att hålla nere klimatavtrycken genom att 
försöka i största mån välja material med låg CO2 – påverkan som t ex. 
återbrukat fasadtegel. Byggnaden byggs enligt Borås stads krav på P-märkning, 
riktlinjer för VGR tillgänglighetskrav, låga energivärden och med effektiv 
solcellsanläggning.  

Skolbyggnaden kommer att byggas i tre plan med en yta på 12 103 m² BRA, 
samt en fullstor idrottshall i två plan på 2 126 m² BRA. Total BRA för projektet 
är 14 229 m². 

Totalt 14 986 m² BTA, fördelat på skolbyggnad 12 769 m² och idrottshall 2 217 
m². Ytan har ökat något med anledning av ändrad utformning av 
skolbyggnaden för att mer passa in i den stadsmässiga bilden samt 
verksamhetens behov.   

 

Konsekvensanalys lokaler 
Borås stad är i stort behov av att tillskapa elevplatser. Skolan ger ett 
nettotillskott av elevplatser, men kommer också att bli den permanenta skolan 
för de elever som idag har sina platser i modulskola Gässlösa (K2).  

Vi inflyttning kommer de kommunikationsklasser, som idag är inhyrda i lokaler 
på regementet, att flyttas till Ny skola Gässlösa.  

 

Tidplan 
Byggstart preliminärt oktober 2021 med preliminär inflyttning augusti 2023. 
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Lokalförsörjningsförvaltningen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 
1(4) 

Datum 
2021-05-18 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2020-00230 2.6.1.1 

 
Jan-Erik Torild 
Handläggare 
033 357388 
 

 

 

Anslagsframställan för Ny skola Gässlösa 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende nyproduktion av Ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15.        
 

Projektets handläggning 
Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt behovet av ny 
grundskola F-6 på Götaområdet. Fastigheten där det tidigare avloppsrenings-
verket ligger har bedömts som mest lämplig placering. Detta för att skapa 
grundskoleplatser inför kommande utbyggnad av stadsdelen Gässlösa samt 
närhet till Daltorpskolan varifrån verksamheterna F-6 flyttats.  
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-10-22.  

Projektet har utökats i Grundskoleförvaltningens lokalbehovsplan till att även 
omfatta årskurs 7-9, grundsärskola och kommunikationsklass.  

Projektet finns med i Borås Stads förslag till investeringsbudget 2021 med en 
budget om 310 000 000 kr. 

 

Projektbeskrivning och mål 

Nuläge 
Utifrån den förstudie som arbetades fram ihop med verksamheten och arkitekt 
i tidigt skede har en systemhandlingsprojektering påbörjats hösten 2020, där 
verksamheten ihop med konsulter tagit fram lösningar för de mest 
ändamålsenliga lokalerna. En upphandling av samverkanspartner har 
genomförts under vintern för en totalentreprenad i samverkan. Under 
projekteringen har Stadsarkitekt och stadsantikvarie varit delaktiga för att ge ett 
stadsmässigt utseende och en modern utformning och gestaltning av skolan. 

Borås Stad 
Datum 
2021-04-29 

 Sida 
2(4) 

 

 

Även Borås Stads vision ”staden vid parken” har hanterats så det gröna stråkets 
sträckning förbi fastigheten har möjliggjorts.  

Mål 
Skolan kommer initialt dimensioneras för 3-parallellig F-6, 4-parallellig 7-9 samt 
grundsärskola för 50 elever och kommunikationsklass 1-9 för 50 elever. Ytor 
inomhus för elever är beräknat till ca 10 m² och för lekyta utomhus 20 m²/elev 
(F-6). Skolbyggnaden kommer byggas flexibel för att underlätta en omställning 
för hemvister mellan årskurs 1-6 och 7-9. Ett tillagningskök för 1000 elever är 
inräknat. Byggnaden får ett ”hjärta” mitt i huset kring en gradängtrappa, skolans 
scen och restaurang, med direkt koppling till huvudentré, administration och 
skolkafé. Huvudentrén placeras synlig från staden och Viskan. Byggnaden 
kommer att fokusera i hög grad på att hålla nere klimatavtrycken genom att 
försöka i största mån välja material med låg CO2 – påverkan som t ex. 
återbrukat fasadtegel. Byggnaden byggs enligt Borås stads krav på P-märkning, 
riktlinjer för VGR tillgänglighetskrav, låga energivärden och med effektiv 
solcellsanläggning.  

Skolbyggnaden kommer att byggas i tre plan med en yta på 12 103 m² BRA, 
samt en fullstor idrottshall i två plan på 2 126 m² BRA. Total BRA för projektet 
är 14 229 m². 

Totalt 14 986 m² BTA, fördelat på skolbyggnad 12 769 m² och idrottshall 2 217 
m². Ytan har ökat något med anledning av ändrad utformning av 
skolbyggnaden för att mer passa in i den stadsmässiga bilden samt 
verksamhetens behov.   

 

Konsekvensanalys lokaler 
Borås stad är i stort behov av att tillskapa elevplatser. Skolan ger ett 
nettotillskott av elevplatser, men kommer också att bli den permanenta skolan 
för de elever som idag har sina platser i modulskola Gässlösa (K2).  

Vi inflyttning kommer de kommunikationsklasser, som idag är inhyrda i lokaler 
på regementet, att flyttas till Ny skola Gässlösa.  

 

Tidplan 
Byggstart preliminärt oktober 2021 med preliminär inflyttning augusti 2023. 
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Ekonomi 
Projektets budget är baserad på framtaget riktpris.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 21 787 kronor. 

Projektet kommer att ha ett utökat anslag om 16,5 mkr. Från kostnads-
bedömningen i förstudien har en del förändringar skett och kalkylen för de 
ingående byggnadsdelarna preciserats. Större poster som påverkar 
projektbudgeten är utökad yta om ca 400 m², sämre grundläggnings-
förhållanden än antaget, satsningar på olika installationstekniska delar för lägre 
driftskostnad, förhöjd estetik och högre anslutningskostnader.  

 

Byggentreprenad                   311 650 000 kr             
Markentreprenad                 0 kr             
Projektering                 3 930 000 kr             
Kontroll och besiktning                580 000 kr             
Bygglov och anslutningsavgifter 7 200 000 kr  
Oförutsett  0 kr  
Bygg- & projektledningskostnad 3 140 000 kr  
Ränta under byggtid  0 kr  
Summa total för projektet exkl. moms   326 500 000 kr  

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2021 Förklaringar 
Befintlig kapitalkostnad  0 kr  
Befintlig driftskostnad  0 kr  
Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 14 844 804 kr Ny eller tillägg för ombyggnad 
Förändrad driftskostnad (uppskattad) 5 407 020 kr Som konsekvens av investering 
Avgående lokalkostnad för LFN - 867 000 kr Åkermans väg 6 
Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  
Total kostnad 19 384 824 kr  

 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 
avskrivning. Investeringen föreslår man avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2021 Förklaring 
Ny schablonhyra GRF Skola 15 056 132 kr 1244:- / Kvm 
Ny schablonhyra GRN idrottshall 1 322 372 kr 1244 :- 1063kvm 
Ny schablonhyra FOFN idrottshall 1 482 885 kr 1395:- 1063kvm 
Hyrestillägg av investeringen kr Avser anpassning 
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA  kr  
Total intäkt/hyra 17 861 389 kr  

Borås Stad 
Datum 
2021-04-29 

 Sida 
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Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2021  
Totalhyra 17 861 389 kr  
Befintlig schablonhyra - 0  kr  

Avgående hyra - 867 300 kr 
Åkermans väg 6, 
regementet 

Tillkommande hyra 0 kr  
Hyresförändring  16 994 089 kr  

 

Reservation/protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som 
biläggs protokollet. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Ritningar 
2. Budgetsammanställning 
3. Investeringskalkyl 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Grundskolenämnden 
3. Fritid- och folkhälsonämnden 
 
 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2021  
Totalhyra 17 861 389 kr  
Befintlig schablonhyra - 0  kr  

Avgående hyra - 867 300 kr 
Åkermans väg 6, 
regementet 

Tillkommande hyra 0 kr  
Hyresförändring  16 994 089 kr  

 

Reservation/protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som 
biläggs protokollet. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Ritningar 
2. Budgetsammanställning 
3. Investeringskalkyl 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Grundskolenämnden 
3. Fritid- och folkhälsonämnden 
 
 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 69 Dnr LFN 2020-00230 2.6.1.1 

Anslagsframställan för Ny skola Gässlösa 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende nyproduktion av Ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15.  

Sammanfattning av ärendet 
Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt behovet av ny 
grundskola F-6 på Götaområdet. Fastigheten där det tidigare avloppsrenings-
verket ligger har bedömts som mest lämplig placering. Detta för att skapa 
grundskoleplatser inför kommande utbyggnad av stadsdelen Gässlösa samt 
närhet till Daltorpskolan varifrån verksamheterna F-6 flyttats.  

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-10-22.  

Skolan kommer initialt dimensioneras för 3-parallellig F-6, 4-parallellig 7-9 samt 
grundsärskola för 50 elever och kommunikationsklass 1-9 för 50 elever.  

Byggstart preliminärt oktober 2021 med preliminär inflyttning augusti 2023. 

Projektets budget är baserad på framtaget riktpris.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 21 787 kronor.  

Reservation/protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som 
biläggs protokollet. 

 

Beslutsunderlag 
1. Ritningar 

2. Budgetsammanställning 

3. Investeringskalkyl 
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ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning 
Version 5

Projekt Ny skola Gässlösa
Upphandlingsform ABT06
Objekts-/projektnr 62513  /
Färdigställt 2023-06-30
Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar 
och lekutrustning. 39 121 216 11,98% 39 121 216 11,98%

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0,00% 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 
bjälklag, bärande väggar/pelare, 
takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar 
/ färdiga ytterväggsstommar med puts- 
tegelbeklädnad

59 654 680 18,27% 59 654 680 18,27%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-
sanering 0,00% 0,00%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 
balkongerräcken, stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 
entrepartier och glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
takbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning. 45 510 912 13,94% 45 510 912 13,94%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 
partier, sakvaror, köksinredningar, 
badrumsinredningar, övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

44 578 808 13,65% 44 578 808 13,65%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, 
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp- och plåttak 24 252 343 7,43% 24 252 343 7,43%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 
elanläggning och va-anläggning, 
undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning 74 632 220 22,86% 74 632 220 22,86%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 
torktumlare 2 116 345 0,65% 2 116 345 0,65%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 
solceller, teleanläggning 8 202 720 2,51% 8 202 720 2,51% Delsumma

298 069 244

10 Övrigt post - fördelning Projektering 17 510 756 5,36% 17 510 756 5,36%

Bygg- och projektledning 3 140 000 0,96% 3 140 000 0,96%

Kreditivräntor 0 0,00% 0 0,00%

Myndighetskostnader 1 300 000 0,40% 1 300 000 0,40%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 580 000 0,18% 580 000 0,18%

Övrigt 0,00% 0,00% Delsumma

0,00% 0,00% 22 530 756

0,00% 0,00%

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 5 900 000 1,81% 5 900 000 1,81%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 326 500 000 1,00 0 0 326 500 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 326 500 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -326 500 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 2020-10-05

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.
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ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning 
Version 5

Projekt Ny skola Gässlösa
Upphandlingsform ABT06
Objekts-/projektnr 62513  / 0
Färdigställt 45107

  DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2020-10-05

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 39 121 216

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0
Övrigt post - fördelning 2 957 134 42 078 349 30 1 402 612

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 
väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 
ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 
puts- tegelbeklädnad

59 654 680
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0
Anslutningsavgifter

5 900 000
Övrigt post - fördelning 4 509 238 70 063 918 80 875 799

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 
stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 
glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 
hängrännor, beslagning.

45 510 912
Övrigt post - fördelning

3 440 124 48 951 037 30 1 631 701

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 
sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, 
övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

44 578 808
Övrigt post - fördelning

3 369 668 47 948 476 30 1 598 283

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 
ytskikt papp-och plåttak 

24 252 343
Övrigt post - fördelning

1 833 210 26 085 553 20 1 304 278

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och 
va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, 
kyla, storköksutrustning

74 632 220
Övrigt post - fördelning

5 641 375 80 273 595 25 3 210 944

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
2 116 345

Övrigt post - fördelning
159 972 2 276 317 15 151 754

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 8 202 720
Övrigt post - fördelning

620 035 8 822 755 15 588 184

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan
Bygg- och projektledning ingår ovan
Kreditivräntor ingår ovan
Myndighetskostnader ingår ovan
Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan
Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0
Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 326 500 000 Avskrivn/ år = 10 763 554 kr

Ränta = 1,25% Ränta = 4 081 250

Kapitalkostnad år 1= 14 844 804

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;
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Protokollsanteckning                                Lokalförsörjningsnämnden 
                     2021-05-18 

 

 
 
 
Protokollsanteckning Ärende 12 - Anslagsframställning för ny skola Gässlösa 
 
Grundskolenämnden har beställt ny skola på Gässlösa samt ett antal ombyggnader och nya skolor 
och behöver titta på om ekonomin i nämnden klarar kommande schablonhyror, enligt 
internhyressystemet. 
 
För Allianspartierna - Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Nils-Åke Björklund (M) 
Jonas Garmarp (M) 
Emanuel Mäkinen (KD) 
Pirita Isegran (M) 
John Hansfeldt (KD) 
Viola Orbelin (M) 
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A100
TRAPPHUS 1

48,6 m2

A100
REKTOR 6p

13,6 m2

A100
REKTOR 6p

13,6 m2

A100
BIT. REKT. 4-5p

10,5 m2

A100
BIT. REKT. 4-5p

10,5 m2
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BIT. REKT. 4-5p

10,5 m2

A100
BIT. REKT. 4-5p
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A100
ADMINISTRATION 4-5p

17,6 m2
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13,6 m2
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8,6 m2
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11,9 m2
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A100
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11,8 m2
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42,1 m2
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5,1 m2
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A100
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10,7 m2
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84,4 m2
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VÅTATELJÉ 10p

24,5 m2

A100
RESURSRUM 10p

17,6 m2
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BILD 30p
91,7 m2
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SLÖJD TRÄ 30p

84,1 m2

A100
SLÖJD TRÄ 30p

96,0 m2
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SLÖJD TEXTIL 30p

73,9 m2

A100
SLÖJD TEXTIL 30p

75,4 m2

A100
TEXTIL 5p
12,7 m2
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VILRUM 3p

7,5 m2
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SKOLSKÖTERSKA 5p

19,4 m2
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SKOLSKÖTERSKA 4p

13,2 m2
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PSYKOLOG 4p

10,4 m2
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KURATOR 4p

10,4 m2
A100

KURATOR 4p
10,4 m2 A100
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9,9 m2
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RWC

5,1 m2
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RWC

5,1 m2

A100
MATSAL 32p

38,2 m2

A100
TVÄTT/ST

6,0 m2

A100
TORRFRD

7,7 m2

A100
HEMKUNSKAP 35p

83,8 m2

A100
MTRLFRD
10,4 m2

A100
VAKTMÄSTARE

15,4 m2

A100
VARUMOTT.

12,4 m2
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WC

1,9 m2

A100
WC

2,0 m2

A100
PASS.

10,0 m2

A100
SAMTAL
5,0 m2
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MINIAULA 65p
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WC
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WC
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12,9 m 2

A200
VÄNTRUM 7p
15,9 m 2

A200FRD4,6 m 2

A200ST3,6 m 2

A200
KOM.GRUPPRUM 6p

8,9 m 2

A200
KOM.BASRUM 15p

28,8 m 2

A200
KOM.GRUPPRUM 8p

11,5 m 2

A200
KOM.GRP. 4p

5,5 m 2

A200
KOM.BASRUM 11p

19,4 m 2

A200
KOM.KAPPRUM

35,6 m 2

A200FRD/KOP8,2 m 2

A200
ARBETSRUM 18p

26,6 m 2

A100
TRAPPHUS 2

13,5 m2

A200
KOM.BASRUM 11p

21,2 m 2

A200WC2,3 m 2

A100
KOM.KAPPRUM

35,9 m 2

A200
KOM.GRP 5p
6,7 m 2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
FÖRRUM
4,5 m2

A200
PERSONAL ARB.PLATS 25p

44,8 m2
A200

BASRUM 30p
59,8 m2

A200
BASRUM 30p

58,9 m2

A200
BASRUM 30p

62,2 m2

A200
GRUPPRUM 7p

10,5 m2

A200
GRUPPRUM 11p

15,4 m2

A200
ELC

1,6 m2

A200
FRD/KOP
5,2 m2

A200
FÖRRÅD
5,7 m2

A200
TRAPPHUS 4

15,7 m2

A200
SAMTAL 4p

6,8 m2

A200
WC

1,9 m2

A200
WC

1,8 m2
A200

GRUPPRUM 6p
9,7 m2

A200
TORG UPPEHÅLL 35p

61,1 m2

A200
BIBLIOTEK 50p

104,4 m2

A200
KOMMUNIKATION

110,1 m2

A200
NO LIGHT 30p

74,7 m2

A200
TRAPPHUS 3

54,5 m2

A200
NO 30p
76,1 m2

A200
PREP GIFT/GAS 12p

27,1 m2

A200
VISUALISERING 10p

21,5 m2

A200
RWC

5,1 m2

A200
ST

2,6 m2

A200RWC5,5 m 2

A200
VILRUM/SAMTAL 5p

8,7 m 2

A200
SAMTAL/COACH 4p

7,6 m 2

A200KPR11,0 m 2

A200
PERSONALRUM 65p

81,6 m 2

A200

KONFERENS/PERSONALRUM 25p

31,5 m 2

A200
KORRIDOR

63,9 m2

A200UPPEHÅLL
81,6 m 2

A200WC2,3 m 2

A200
KOM.GRP 5p
6,1 m 2

A200
PASS

7,2 m2

A200
FRD/KOP
9,2 m2A200

RWC
5,3 m2

A200
ST

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
FÖRRUM
7,5 m2

A200
FRD

5,4 m2
A200

GRUPPRUM 6p
7,4 m2

A200
GRUPPRUM 8p

11,8 m2 A200
BASRUM 30p

60,0 m2
A200

PERSONAL ARB.PLATS 25p
47,0 m2

A200
BASRUM 30p

61,5 m2

A200
BASRUM 30p

60,0 m2

A200
FRITIDS TORG- KÖKSDEL 48p

67,3 m2

A200
PASS
4,2 m2

A200
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A200
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A200
FRITIDS 32p

48,2 m2

A200
SAMTAL 3-4p

5,3 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
KAPPRUM
45,0 m2

A200
GRUPPRUM 6p

7,4 m2

A200
PASS
4,2 m2

A200
ELC

2,2 m2

A200
FÖRRUM
5,0 m2

A200WC1,8 m 2

A200WC1,8 m 2A200WC1,8 m 2 A200WC1,8 m 2

A200
BASRUM 30p
59,4 m 2

A200
BASRUM 30p
60,0 m 2

A200
BASRUM 30p
60,0 m 2A200

FRITIDS KÖKSDEL 45p

62,8 m 2

A200
GRUPPRUM 8p

10,8 m 2

A200
GRUPPRUM 8p

10,8 m 2

A200
FRITIDS 35p
49,1 m 2

A200FÖRRUM5,0 m 2

A200
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A200
PERSONAL ARB.PLATS 25p

41,4 m2
A200

BASRUM 30p
60,0 m2

A200
SAMTAL 3-4p

5,3 m2

A200
WC

1,8 m2 A200
KAPPRUM
45,0 m2

A200
FRITIDS 32p

48,2 m2

A200
BASRUM 30p

60,0 m2

A200
BASRUM 30p

60,0 m2

A200
FRITIDS TORG-KÖKSDEL 48p

67,3 m2

A200
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A200
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A200FRD4,6 m 2
A200RWC5,1 m 2

A200
GRUPPRUM 5p

7,8 m 2

A200WC1,8 m 2

A200FRD/KOP5,6 m 2

A200STÄD1,8 m 2

A200RWC5,1 m 2

A200KAPPRUM57,0 m 2

A200
GRUPPRUM 8p

11,3 m 2

A200SAMTAL 5p
7,2 m 2

A200
KOM.BASRUM 15p

29,2 m2

A200
KOM.KAPPRUM

16,8 m2

A200
PEDAGOG ARB.PLATSER 25p

48,6 m2

A200
KOM.GRP 4p

7,5 m2

A200
GRUPPRUM 7p

9,7 m 2

A200
KOM.BASRUM 15p

28,8 m 2

A200
KOM.GRUPPRUM 8p

11,5 m 2

A200
KOM.GRP. 4p

6,1 m 2

A200
PASS

6,6 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
WC

1,8 m2

A200
KOM.GRP 4p

5,2 m2

A200ELC1,4 m 2

A200PASS4,8 m 2

A200
NO 30p
75,3 m2

A200
TEKNIK&DESIGN 30p

86,4 m2

A200
TK PREP/FRD 5p

11,3 m2

A200
TORG-ELEVSKÅP 40p

69,4 m2

A200KORRIDOR
48,9 m 2

A200
KONTOR
7,8 m2

A200
LOGOPED 8p
16,8 m 2

A
A

C
C

D
D

E

E

F

F

G

G

6 
st 

du
bb

elk
ro

ka
r

ND/ÖD

PU

ND/ÖD ND/ÖD

PU

Gr
ee

ns
cr

ee
n

30
00

x2
70

0

PU

-UTL.-DISK
-TV-SKÄRM (Samlingsyta m sittplatser
framför)

A200
TRAPPHUS 1

18,7 m2

A200
TORKRUM

6,3 m2

A200
TORKRUM

6,3 m2

= Under Arbete
Område som fortfarande "rör dig"
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SKALA RITNINGSNUMMER

DATUM

OBJEKT

ANSVARIG

RITAD/KONSTR AV

REV

DATUMANTBET ÄNDRING AVSER SIGN

E

A

-

W

K

V

-

UPPDRAGSNUMMER

OBJEKTSNUMMER

HANDLÄGGARE

HANDLINGSTYP

LANDSKAPSGRUPPEN

M LANDSKAPSGRUPPEN

BENGT DAHLGREN

BENGT DAHLGREN

BLM CONSULT

STIBA

FREDBLAD ARKITEKTER

-

www.landskapsgruppen.se

www.landskapsgruppen.se

www.bengtfahlgren.se

www.bengtdahlgren.se

www.blmconsult.se

www.stiba.se

www.fredblad.se

R

GÄSSLÖSA 5:15
62513, NY SKOLA GÄSSLÖSA

ORIGINALFORMAT

LILJEWALL www.liljewall.seSK

- - -

Hus 1, plan 3

Översiktsritningar

1:200

PH 2021-04-27
-

ORIENTERINGSFIGUR
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A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

2,1 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

2,1 m2

A300
PASS

10,7 m2

A300
PEDAGOG ARB.PLATSER 25p

49,7 m2

A300
GRUPPRUM 7p

10,0 m2

A300
BASRUM 30p

58,2 m2

A300
TRAPPHUS 4

16,4 m2

A300
BASRUM 30p

59,9 m2A300
BASRUM 30p

61,6 m2

A300
GRUPPRUM 7p

10,0 m2

A300
GRUPPRUM 11p

15,0 m2

A300
FRD/KOP
6,0 m2

A300
MA FRD
5,8 m2

A300
PERS.ARBETSRUM

44,9 m2

A300
TORG 35p
59,0 m2

A300
GRUPPRUM 6p

9,6 m2

A300
BASRUM 30p

59,8 m2

A300
BASRUM 30p

58,9 m2

A300
BASRUM 30p

62,4 m2

A300
GRUPPRUM 7p

10,4 m2

A300
GRUPPRUM 11p

15,4 m2

A300
TORG-ELEVSKÅP 40p

69,7 m2

A300
ELC

1,6 m2

A300
FRD/KOP
6,0 m2

A300
MA FRD
5,8 m2

A300
SAMTAL/GRP

6,3 m2

A300
WC

1,9 m2

A300RWC5,1 m 2

A300
TRAPPHUS 2

17,6 m2

A300NO LIGHT
62,1 m 2

A300PASS70,4 m 2

A300STÄD4,3 m 2

A300PASS56,9 m 2

A300
TRAPPHUS 1

17,5 m2

A300
TRAPPHUS 3

10,7 m2

A300WC1,9 m 2

A300
GRUPPRUM
6,0 m 2

A300
GRUPPRUM
6,7 m 2A300KPR6,2 m 2

A300FLEX 7-926,8 m 2

A300RWC5,2 m 2

A300
GRUPPRUM 8p

11,1 m 2

A300SAMTAL7,1 m 2

A300WC1,8 m 2

A300
BASRUM 30p
59,7 m 2

A300
BASRUM 30p
59,7 m 2

A300
BASRUM 30p
59,7 m 2

A300
FRITIDS TORG

31,7 m 2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m 2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m 2

A300
ATELJÉ/FRITIDS

71,1 m 2

A300
KAPPRUM Åk 4

57,1 m 2

A300FÖRRUM6,2 m 2

A300
PASS

7,2 m2

A300
FRD/KOP
9,8 m2

A300
RWC

5,3 m2

A300
STÄD
1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
FÖRRUM
7,5 m2

A300
ELC

2,2 m2

A300
GRUPPRUM 6p

7,3 m2

A300
GRUPPRUM 8p

11,8 m2 A300
BASRUM 30p

59,7 m2
A300

PEDAGOG ARB.PLATSER 25p
52,0 m2

A300
BASRUM 30p

61,1 m2

A300
BASRUM 30p

59,7 m2

A300
FRITIDS TORG-KÖKSDEL 48p

66,9 m2

A300
PASS
4,2 m2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A300
FRITIDS 32p

48,2 m2

A300
SAMTAL 3-4p

5,3 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
KAPPRUM
45,0 m2

A300
GRUPPRUM 6p

7,3 m2

A300
PASS
4,2 m2

A300
FÖRRUM
5,0 m2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A300
PEDAGOG ARB.PLATSER 25p

46,0 m2

A300
BASRUM 30p

59,7 m2

A300
SAMTAL 3-4p

5,3 m2

A300
WC

2,1 m2

A300
KAPPRUM
45,0 m2

A300
FRITIDS 32p

48,2 m2

A300
BASRUM 30p

59,7 m2

A300
BASRUM 30p

59,7 m2

A300
FRITIDS TORG-KÖKSDEL 48p

67,0 m2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m2

A300
BASRUM 30p
59,7 m 2

A300
BASRUM 30p
59,7 m 2

A300
BASRUM 30p
59,1 m 2

A300
FRITIDS TORG

31,4 m 2

A300
GRUPPRUM 8p

10,1 m 2

A300
GRUPPRUM 8p

10,2 m 2

A300
ATELJÉ/FRITIDS

85,6 m 2

A300
GRUPPRUM 6p

8,6 m 2

A300
GRUPPRUM
11,1 m 2

A300

PERSONAL ARB.PLATS 25p

40,6 m 2

A300WC2,2 m 2

A300KPR11,1 m 2

A300WC1,8 m 2

A300WC1,8 m 2

A300WC1,8 m 2
A300WC1,8 m 2

A300WC1,8 m 2

A300
GRUPPRUM 6p

8,6 m 2

A300WC1,8 m 2

A300WC1,8 m 2

A300WC1,8 m 2

A300WC1,8 m 2

A300FÖRRUM6,4 m 2

A300PASS3,1 m 2

A300WC1,8 m 2

A300WC1,8 m 2

A300
KAPPRUM Åk 4

56,9 m 2

A300KOP/FRD15,0 m 2

A300PASS6,6 m 2

A300SAMTAL6,5 m 2

A300PASS7,8 m 2

A300PASS26,1 m 2

A300
GRUPPRUM

7,6 m2

A300
PASS

6,6 m2

A300
GRUPPRUM

5,2 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
WC

1,8 m2

A300
KAPPRUM KOM 1-6

16,8 m2

A300
FLEX BASRUM 17p

33,7 m 2

A300
KPR

8,8 m2 A300WC2,4 m 2 A300
GRUPPRUM 4p

5,2 m 2 A300
GRUPPRUM 6p

8,7 m 2

A300
KOM.BASRUM

29,2 m2

A300
PERSONAL ARB.PLATS

48,6 m2

A300STÄD3,6 m 2

A300
TRAPPHUS 6

92,2 m2

A200ELC1,3 m 2

A300
WC

2,5 m2

A300
SAMTAL/GRP

7,2 m2

A300
TORG 35p
66,2 m2

A300
TORG-ELEVSKÅP 40p

69,5 m2

A
A

C
C

D
D

E

E

F

F

G

G

6 st dubbelkrokar

A300
TORKRUM

6,3 m2

A300
TORKRUM

6,3 m2

A300
TRAPPHUS 5

6,7 m2

= Under Arbete
Område som fortfarande "rör dig"
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SKALA RITNINGSNUMMER

DATUM

OBJEKT

ANSVARIG

RITAD/KONSTR AV

REV

DATUMANTBET ÄNDRING AVSER SIGN

E

A

-

W

K

V

-

UPPDRAGSNUMMER

OBJEKTSNUMMER

HANDLÄGGARE

HANDLINGSTYP

LANDSKAPSGRUPPEN

M LANDSKAPSGRUPPEN

BENGT DAHLGREN

BENGT DAHLGREN

BLM CONSULT

STIBA

FREDBLAD ARKITEKTER

-

www.landskapsgruppen.se

www.landskapsgruppen.se

www.bengtfahlgren.se

www.bengtdahlgren.se

www.blmconsult.se

www.stiba.se

www.fredblad.se
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Hus 1, plan 4 - vind

Översiktsritningar

1:200

PH 2021-04-27
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ORIENTERINGSFIGUR

B B

C C

A
A

C
C

D
D

E

E

F

F

G

G

EI60

EI6
0

Eventuell placering av Kondesor
(om inte alternativet med borrhål
fungerar)
Kondensor ca 3000x2000
Förstärkning med skiva under
duk för bärning. Dörr/Lucka ut
från fläktrum (behövs ev ändå)
placeras helst inte för nära
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SKALA RITNINGSNUMMER

DATUM
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RITAD/KONSTR AV

REV

DATUMANTBET ÄNDRING AVSER SIGN
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-
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HANDLINGSTYP

LANDSKAPSGRUPPEN
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-

www.landskapsgruppen.se

www.landskapsgruppen.se

www.bengtfahlgren.se

www.bengtdahlgren.se

www.blmconsult.se

www.stiba.se

www.fredblad.se
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1(3) 

Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00791 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Anslagsframställan för ny skola på Gässlösa 5:15, 
Gässlösa 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avstyrka ytterligare investeringsanslag om 16 500 000 kronor utöver de 
310 000 000 kronor som redan godkänts i budget 2021 avseende nyproduktion 
av Ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15 och därmed anvisa 
Lokalförsörjningsnämnden 326 500 000 kronor. En förutsättning för beslut är 
att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker 
förslaget.     

Kommunfullmäktige uppdrar Lokalförsörjningsnämnden att inleda arbetet med 
att planera för två mindre skolenheter, varav en med placering i östra Borås, 
förslagsvis i Trandaredsområdet. 

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 18 maj 2021 att Kommunstyrelsen 
beslutar, under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjnings-
nämndens anslagsframställan avseende nyproduktion av ny skola Gässlösa, 
Gässlösa 5:15.  

Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt om behovet av 
en ny F-6 skola på Götaområdet. Projektet har därefter utökats av 
Grundskolenämnden att även omfatta årskurs 7-9, grundsärskola och 
kommunikationsklass. 

Skolan kommer initialt dimensioneras för 3-parallellig F-6, 4-parallellig 7-9 samt 
grundsärskola och kommunikationsklass. Skolbyggnaden kommer att byggas 
flexibel för att underlätta en omställning för hemvister mellan årskurs 1-6 och 
7-9. Skolan ger ett nettotillskott av elevplatser, men kommer också att ersätta de 
elevplatser som för närvarande finns på modulskolan i Gässlösa (K2).  

Skolbyggnaden kommer att byggas i tre plan med en yta på 12 103 m2  BRA 
(12 769 m2 BTA) samt en fullstor idrottshall i två plan på 2 126 m2  BRA (2 217 
m2 BTA).  

Investeringsprojektet finns med i Borås Stads Budget 2021 med en total 
investeringsbudget på 310 000 000 kronor. Projektet behöver ett utökat anslag 
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om 16,5 mkr som beror på att det skett en del förändringar från kostnads-
bedömningen i förstudien samt att kalkylen för de ingående byggnadsdelarna 
preciserats. Större poster som påverkar projektbudgeten är utökad yta om ca 
400 m², sämre grundläggningsförhållanden än antaget, satsningar på olika 
installationstekniska delar för lägre driftskostnad, förhöjd estetik och högre 
anslutningskostnader.  

Investeringsutgiften utslagen per m2   (BTA) är 21 787 kronor. Kostnaden för 
investeringen beräknas till 20 251 824 kronor per år och nettokostnadsökning 
på 19 384 824 kronor per år 

Tidsplanen är byggstart preliminärt i oktober 2021 och med preliminär 
inflyttning augusti 2023. 

Föreslagna skola är dock överdimensionerad både ur ett trygghetsperspektiv och ur 
ett pedagogiskt perspektiv, vilket flertalet forskningsrapporter kan styrka.  
 
I fil.dr. Synthia Reeves undersökning från 2008, som baserade sig på 166 
forskningsrapporter, konstaterade hon följande: mindre skolor fostrar bättre 
samhällsmedborgare, skapar en avsevärt större trygghet för eleverna, innebär 
mindre våld och beteendeproblem och skapar engagerade föräldrar.  
 
I universitetslektor Carl-Henrik Adolfssons forskningsöversikt från 2014, som 
innefattade ungefär 100 vetenskapliga undersökningar, framkom att i den forskning 
som haft ett specifikt fokus på yngre elever, finner man inte några studier som 
stöder att en stor skola skulle gynna elevers skolprestationer. Däremot går det att 
hitta studier som pekar mot det motsatta, det vill säga att elever i de lägre åldrarna 
skulle gynnas av att gå på en mindre skola.  
 
Enligt B.J. MacMillans forskningsrapport från 2004 visar även att det är framför 
allt elever med antingen utländsk bakgrund eller lägre socioekonomisk status som 
gynnas av den mindre skolans miljö, jämfört med den stora skolans miljö.  
 
Med anledning av detta avstyrker Kommunstyrelsen anslagsframställan för ny skola 
på Gässlösa 5:15, Gässlösa. Kommunstyrelsen ser hellre att två mindre skolenheter 
byggs. Befolkningsprognoser visar att en placering i trandaredsområdet är mer 
lämplig, särskilt beträffande en 7-9 enhet. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan för Ny skola Gässlösa från Lokalförsörjningsnämnden 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Grundskolenämnden 
3. Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
För Sverigedemokraterna, 

 

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

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

om 16,5 mkr som beror på att det skett en del förändringar från kostnads-
bedömningen i förstudien samt att kalkylen för de ingående byggnadsdelarna 
preciserats. Större poster som påverkar projektbudgeten är utökad yta om ca 
400 m², sämre grundläggningsförhållanden än antaget, satsningar på olika 
installationstekniska delar för lägre driftskostnad, förhöjd estetik och högre 
anslutningskostnader.  

Investeringsutgiften utslagen per m2   (BTA) är 21 787 kronor. Kostnaden för 
investeringen beräknas till 20 251 824 kronor per år och nettokostnadsökning 
på 19 384 824 kronor per år 

Tidsplanen är byggstart preliminärt i oktober 2021 och med preliminär 
inflyttning augusti 2023. 

Föreslagna skola är dock överdimensionerad både ur ett trygghetsperspektiv och ur 
ett pedagogiskt perspektiv, vilket flertalet forskningsrapporter kan styrka.  
 
I fil.dr. Synthia Reeves undersökning från 2008, som baserade sig på 166 
forskningsrapporter, konstaterade hon följande: mindre skolor fostrar bättre 
samhällsmedborgare, skapar en avsevärt större trygghet för eleverna, innebär 
mindre våld och beteendeproblem och skapar engagerade föräldrar.  
 
I universitetslektor Carl-Henrik Adolfssons forskningsöversikt från 2014, som 
innefattade ungefär 100 vetenskapliga undersökningar, framkom att i den forskning 
som haft ett specifikt fokus på yngre elever, finner man inte några studier som 
stöder att en stor skola skulle gynna elevers skolprestationer. Däremot går det att 
hitta studier som pekar mot det motsatta, det vill säga att elever i de lägre åldrarna 
skulle gynnas av att gå på en mindre skola.  
 
Enligt B.J. MacMillans forskningsrapport från 2004 visar även att det är framför 
allt elever med antingen utländsk bakgrund eller lägre socioekonomisk status som 
gynnas av den mindre skolans miljö, jämfört med den stora skolans miljö.  
 
Med anledning av detta avstyrker Kommunstyrelsen anslagsframställan för ny skola 
på Gässlösa 5:15, Gässlösa. Kommunstyrelsen ser hellre att två mindre skolenheter 
byggs. Befolkningsprognoser visar att en placering i trandaredsområdet är mer 
lämplig, särskilt beträffande en 7-9 enhet. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan för Ny skola Gässlösa från Lokalförsörjningsnämnden 
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registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och 
börjar handlägga ärendet.  

2015-01-13 inkom från Borås Stads stadsrevision revisionsrapporten 
”Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges beslut”, där det 
föreslogs att Kommunstyrelsens uppföljning och kontroll av 
Kommunfullmäktiges uppdrag borde stärkas. Med anledning av det 
framarbetades rutinen ”Borås Stads rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget”. Enligt rutinen skulle en 
uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
rapporteras till kommunstyrelsen två gånger på år, något som sedan dess också 
fastställts genom Reglemente för kommunstyrelsen.  

I enlighet med kommunstyrelsen reglemente skickas två gånger per år en 
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen samt till övriga nämnder och styrelser/bolag. Detta görs för 
att följa uppdragens progress och säkerställa uppföljningen. Motioner hanteras 
dessutom i särskild ordning. De ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett (1) år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Har beredningen inte avslutats inom ett (1) år skall 
det inom samma tid anmälas till fullmäktige. Det ska också redovisas vad som 
framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige har då att ta ställning till 
om motionen ska avskrivas från vidare handläggning (KL 5 kap. 35§). 

Alla beslut som inte verkställs ska också rapporteras tills dess de är verkställda 
eller att Kommunfullmäktige tar tillbaka uppdraget 

I bilagan till detta ärende redovisas de totalt elva (11) aktuella uppdrag som inte 
ingår i budget 2021. Tio (10) av dessa uppdrag kan härledas till motioner. Åtta 
(8) av dessa har passerat ett (1) års handläggning utan att uppdraget verkställts. 

Innan en motion kan avskrivas från vidare handläggning bör en fullödig 
redovisning av vad som framkommit i beredningen redovisas. Eftersom en 
sådan redovisning saknas blir det problematiskt att i detta skede ta ställning till 
en eventuell avskrivning. Däremot bör samtliga ärenden som passerat ett (1) års 
handläggningstid uppge vad som framkommit under beredningstiden och 
redovisa när ärendet kan vara färdigberett. Detta för att ge Kommunfullmäktige 
möjlighet att på saklig grund ta ställning till huruvida ärendet ska fortsätta 
beredas eller inte. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2021, (2021-05-05) 
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2021, 
Borås Stad, (2021-05-05) 
3.  Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2021 
från Tekniska nämnden (2021-05-03)  
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Dnr KS 2021-00279 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Rapporten godkänns. 
2. Uppdrag utanför budget som passerat ett (1) års handläggningstid ska 

till nästa återrapportering uppge vad som framkommit vid beredningen 
och när uppdraget kan vara slutberett eller verkställt.  

Sammanfattning 
 Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag utanför tidigare beslutad budget. 
Dessa uppdrag skapas bland annat genom inkomna motioner men kan även 
initieras på annat sätt, till exempel genom beslut i redan pågående ärenden.  
Den instans som får uppdraget ansvarar de för att bereda och/eller verkställa 
ärendet inom fastställd tidsram. 

I enlighet med kommunstyrelsens reglemente skickas två gånger per år en 
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen och till övriga nämnder. Detta görs för att följa uppdragens 
progress och säkerställa kommunstyrelsens uppsiktplikt över nämnder och 
bolag. 

I bilagan till detta ärende redovisas de totalt elva (11) aktuella uppdrag som inte 
ingår i budget 2021. Tio (10) av dessa uppdrag kan härledas till motioner. Åtta 
(8) av dessa har passerat en handläggningstid om ett (1) år utan att uppdraget 
verkställts.  

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat 
genom inkomna motioner men kan även initieras på annat sätt, till exempel 
genom beslut i redan pågående ärenden.  Den instans som får uppdraget 
ansvarar de för att bereda och/eller verkställa ärendet inom fastställd tidsram. 

Beslut om uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges 
protokollsutdrag skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden 

Nr 97
Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2021
2021-06-07 Dnr KS 2021-00279 1.1.1.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och 
börjar handlägga ärendet.  

2015-01-13 inkom från Borås Stads stadsrevision revisionsrapporten 
”Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges beslut”, där det 
föreslogs att Kommunstyrelsens uppföljning och kontroll av 
Kommunfullmäktiges uppdrag borde stärkas. Med anledning av det 
framarbetades rutinen ”Borås Stads rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget”. Enligt rutinen skulle en 
uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
rapporteras till kommunstyrelsen två gånger på år, något som sedan dess också 
fastställts genom Reglemente för kommunstyrelsen.  

I enlighet med kommunstyrelsen reglemente skickas två gånger per år en 
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen samt till övriga nämnder och styrelser/bolag. Detta görs för 
att följa uppdragens progress och säkerställa uppföljningen. Motioner hanteras 
dessutom i särskild ordning. De ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett (1) år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Har beredningen inte avslutats inom ett (1) år skall 
det inom samma tid anmälas till fullmäktige. Det ska också redovisas vad som 
framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige har då att ta ställning till 
om motionen ska avskrivas från vidare handläggning (KL 5 kap. 35§). 

Alla beslut som inte verkställs ska också rapporteras tills dess de är verkställda 
eller att Kommunfullmäktige tar tillbaka uppdraget 

I bilagan till detta ärende redovisas de totalt elva (11) aktuella uppdrag som inte 
ingår i budget 2021. Tio (10) av dessa uppdrag kan härledas till motioner. Åtta 
(8) av dessa har passerat ett (1) års handläggning utan att uppdraget verkställts. 

Innan en motion kan avskrivas från vidare handläggning bör en fullödig 
redovisning av vad som framkommit i beredningen redovisas. Eftersom en 
sådan redovisning saknas blir det problematiskt att i detta skede ta ställning till 
en eventuell avskrivning. Däremot bör samtliga ärenden som passerat ett (1) års 
handläggningstid uppge vad som framkommit under beredningstiden och 
redovisa när ärendet kan vara färdigberett. Detta för att ge Kommunfullmäktige 
möjlighet att på saklig grund ta ställning till huruvida ärendet ska fortsätta 
beredas eller inte. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2021, (2021-05-05) 
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2021, 
Borås Stad, (2021-05-05) 
3.  Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2021 
från Tekniska nämnden (2021-05-03)  
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se  
Borås Stad, Anders Glemfelt, anders.glemfelt@boras.se  
Borås Stad, Carl Morberg, carl.morberg@boras.se  
Borås Stad, Elisabeth Eickhoff, elisabeth.eickhoff@boras.se  
Borås Stad, Magnus Widén, magnus.widen@boras.se  
Borås Stad, Peder Englund, peder.englund@boras.se 
Borås Stad, Susanne Bladh, susanne.bladh@boras.se  
 
 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande  

   Ingegerd Eriksson 

   Kvalitetschef 
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
april 2021 
Borås Stad 
  



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  23 ju

n
i 2021

B 3712

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2021 3(4) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2021 Kommentar 
uppfylla standard för ett attraktivt rekreations- och friluftsstråk. 
Belysning av banvallen bedöms inte lämplig med hänsyn till 
kostnader och effekter på det rörliga djurlivet inom området. 
 
Under 2021 kommer Fritids- och folkhälsonämnden att ta över 
framtida skötsel av banvallen enligt överenskommelse mellan 
presidierna i Tekniska nämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden. (Tekniska nämnden) 

§ 14Dnr 2014-00389 141 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och 
Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i 
näringslivet 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram 
tjänstegarantier för företag i enlighet med 
motionens intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Näringsliv 
Ärendet beräknas kunna vara klart Q2-Q3 beroende på den 
fortsatta politiska beredningen och vilja. 
(Kommunstyrelsen) 

§ 20 2016/KS0508 331 Svar på motion av 
Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker 
stad! 

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
ansvara för att styrdokument om träd tas 
fram i enlighet med motionens 
intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Tekniska nämnden 
Arbetet med att ta fram första styrdokumentet är klart. 
Dokumentet med riktlinjer har varit utskickat på remiss i två 
vändor. Under oktober 2019 beslutade Tekniska nämnden att 
skicka "Förslag på Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad" till 
Kommunstyrelsen (Dnr TEN 2017-00647 630). 
 
I juni 2020 togs beslut i Kommunfullmäktige om att anta riktlinjer 
för trädvårdsarbete. Den framtagna riktlinjen beskriver hur Borås 
Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära 
trädmiljöer i kommunen bevaras samt ges förutsättning för att 
förbli vitala och säkra. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra 
solitära träd och trädmiljöers biologiska, estetiska, historiska och 
arkitektoniska värden. 
 
Tekniska nämnden arbetade under 2020 vidare med nästa 
styrdokument, Trädplan, som skickades ut på intern remiss i 
Naturvårdsgruppen under sommaren. Arbetet med Trädplanen 
fortgår och tas upp gemensamt i Tekniska nämnden och där 
efter Kommunstyrelsen under 2021. (Tekniska nämnden) 

§ 111 2016/KS0331 003 Översyn av 
bestämmelserna i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 
vad avser användandet av pyrotekniska 
varor 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver 
bestämmelserna om användandet av 
pyrotekniskavaror, se över 
bestämmelserna i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås kommun. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Under beredning. (Kommunstyrelsen) 

§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och 
entreprenadverksamheten som erbjuds 
annan än 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda 
formerna för en gemensam 
koncernpolicy i enlighet med vad som 
tidigare lyfts i ärendet. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Den gemensamma koncernpolicyn kommer att ses över i 
samband med att styrdokument för beställar- utförarmodellen tas 
fram av Kommunstyrelsen. 

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2021 2(4) 

Uppdrag 
Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2021 Kommentar 

§ 48 2014/KS0527 005 Svar på motion av 
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan 
Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i 
centrum 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
under första halvåret 2016 utreda de 
legala, tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för inrättandet av fritt 
trådlöst nätverk i Borås centrum. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Alternativa lösningar har tagits fram för politiskt beredning. 
(Kommunstyrelsen) 

§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion av 
Leif Häggblom (SD); Digitalisering av 
löneunderlag 

I första hand undersöka möjligheterna till 
att ge förtroendevalda en direkt-
inloggning till Borås Stads lönesystem. 
Där man personligen med lösenord fyller 
i sina kriterier till löneunderlag. Om nu 
detta är tekniskt ogenomförbart eller blir 
en för kostsam lösning I andra hand 
undersöka möjligheterna att via en 
enklare app få möjlighet att rapportera in 
löneunderlaget. Där man personligen 
med lösenord fyller i sina kriterier till 
löneunderlag. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Projektgruppen testar en ny funktion kopplat till lönesystemet 
som testkörs under 2021. Planen är att testa systemet hösten 
2021 på några nämnder där förtroendevalda kan rapportera 
arvode och förlorad arbetsinkomst via en responsiv webbsida. 
(Kommunstyrelsen) 

§ 218 2014/KS0545 317 Svar på motion av 
Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia 
Anders-son (C); Lys upp banvallen 

Uppdra åt Tekniska nämnden att i 
samverkan med Fritids-och 
folkhälsonämnden utreda möjligheterna 
att belysa nämnda delar av banvallen. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Huvudstråket för cykeltrafik mellan Dalsjöfors och Gånghester 
kommer enligt antagen Cykelplan 2020/2021 att anläggas utmed 
väg 1701 där Trafikverket är väghållare. Tidplan för utbyggnad 
är osäker. Förbindelsen utmed gamla banvallen utgör 
rekreationsstråk. 
 
Efter att Tekniska förvaltningen 2017 försett banvallen mellan 
Gånghester och Dalsjöfors med ny beläggning har sträckan en 
god standard som tillgodoser efterfrågat behov som 
rekreationsled som förbindelsen idag utgör. 
 
Det  har konstaterats att belysning av banvallen innebär en 
investeringskostnad på cirka 4,5 mnkr. Driftskostnaden bedöms 
till cirka 30 tkr/år. Underhållskostnaden kommer sannolikt inte 
vara så hög de första 10 åren, med referens till en äldre 
belysningsanläggning inom Vattenfalls driftområde kommer 
aktuell anläggning på sikt innebära ytterligare kostnader på cirka 
50 tkr/år. Belysning av sträckan skulle möjliggöra ett nyttjande 
under de mörka delarna av året men kostnaderna inte är rimliga 
utifrån hur banvallen nyttjas och heller inte efterfrågats av 
brukarna. 
 
Sammantaget bedöms banvallen med dagens utformning väl 
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Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2021 3(4) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2021 Kommentar 
uppfylla standard för ett attraktivt rekreations- och friluftsstråk. 
Belysning av banvallen bedöms inte lämplig med hänsyn till 
kostnader och effekter på det rörliga djurlivet inom området. 
 
Under 2021 kommer Fritids- och folkhälsonämnden att ta över 
framtida skötsel av banvallen enligt överenskommelse mellan 
presidierna i Tekniska nämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden. (Tekniska nämnden) 

§ 14Dnr 2014-00389 141 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och 
Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i 
näringslivet 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram 
tjänstegarantier för företag i enlighet med 
motionens intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Näringsliv 
Ärendet beräknas kunna vara klart Q2-Q3 beroende på den 
fortsatta politiska beredningen och vilja. 
(Kommunstyrelsen) 

§ 20 2016/KS0508 331 Svar på motion av 
Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker 
stad! 

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
ansvara för att styrdokument om träd tas 
fram i enlighet med motionens 
intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Tekniska nämnden 
Arbetet med att ta fram första styrdokumentet är klart. 
Dokumentet med riktlinjer har varit utskickat på remiss i två 
vändor. Under oktober 2019 beslutade Tekniska nämnden att 
skicka "Förslag på Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad" till 
Kommunstyrelsen (Dnr TEN 2017-00647 630). 
 
I juni 2020 togs beslut i Kommunfullmäktige om att anta riktlinjer 
för trädvårdsarbete. Den framtagna riktlinjen beskriver hur Borås 
Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära 
trädmiljöer i kommunen bevaras samt ges förutsättning för att 
förbli vitala och säkra. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra 
solitära träd och trädmiljöers biologiska, estetiska, historiska och 
arkitektoniska värden. 
 
Tekniska nämnden arbetade under 2020 vidare med nästa 
styrdokument, Trädplan, som skickades ut på intern remiss i 
Naturvårdsgruppen under sommaren. Arbetet med Trädplanen 
fortgår och tas upp gemensamt i Tekniska nämnden och där 
efter Kommunstyrelsen under 2021. (Tekniska nämnden) 

§ 111 2016/KS0331 003 Översyn av 
bestämmelserna i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 
vad avser användandet av pyrotekniska 
varor 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver 
bestämmelserna om användandet av 
pyrotekniskavaror, se över 
bestämmelserna i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås kommun. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Under beredning. (Kommunstyrelsen) 

§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och 
entreprenadverksamheten som erbjuds 
annan än 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda 
formerna för en gemensam 
koncernpolicy i enlighet med vad som 
tidigare lyfts i ärendet. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Den gemensamma koncernpolicyn kommer att ses över i 
samband med att styrdokument för beställar- utförarmodellen tas 
fram av Kommunstyrelsen. 
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nr TEN
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 inte 
ingår i budget 2021 

Tekniska näm
ndens beslut 

Tekniska näm
nden beslutar att godkänna uppföljningen av 

K
om

m
unfullm

äktiges uppdrag som
 inte ingår i budget 2021 och översända 

rapporten till K
om

m
unstyrelsen.  

Sam
m

anfattning av ärendet 
E

nligt K
om

m
unstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som

 inte ingår i 
budget ska dessa redovisas två gånger årligen. Tekniska näm

nden har vid 
tidpunkten för redovisningen två uppdrag från K
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m

unfullm
äktige utanför 

budget. U
tav dessa uppdrag bedöm

s ett vara genom
fört, och det andra som
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fört.  
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Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2021 4(4) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2021 Kommentar 
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015) (Kommunstyrelsen) 

§ 123 Dnr KS 2014-00192 456 
Svar på motion av Malin Wickberg (M) och 
Annette Carlson (M): Lätt att göra rätt 

Borås Energi och Miljö AB ska utreda 
möjligheten att införa tillfälliga 
miniåtervinningscentraler i Borås Stad. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Bolaget inväntar svar på att få de föreslagna platserna godkända 
av Borås Stad. Planen var att miljöåtervinningscentralerna skulle 
varit på plats, men dessvärre har arbetet bromsats upp med 
anledning av rådande situation med Covid-19. Bolaget har 
material och är beredda att kunna genomföra arbetet när 
ovanstående ger möjlighet. (Kommunala bolag) 

Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och 
Tommy Josefsson (V): om att utreda en 
biokolanläggning i Borås  
KF 2019-10-17 

Borås Energi och Miljö AB ges i uppdrag 
att utreda förutsättningar för att kunna 
anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Teknikleverantör kommer inom ett par veckor påbörja 
pilotprojektet med torkning av avloppsslam, gödsel och park- 
och trädgårdsavfall på sin anläggning i Helsingborg. Det kommer 
att testas torkning i blandad och i separata fraktioner för att 
sedan genomföra själva pyrolysen på en anläggning i 
Kinnekulle. Testerna beräknas allt som allt ta 2-3 veckor och 
därefter analyseras produkten, biokolet, och vi får ta del av 
resultat och rapport inom 3 veckor. 
(Kommunala bolag) 

Svar på motion av David Hårsmar (C) och 
Alexander Andersson (C): Möjliggör 
markbaserad solkraft!  
KF 2019-10-17 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
inventera kommunägd mark för att finna 
platser som kan vara lämpliga för 
markbaserad solkraft. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Beredning pågår av handläggare genom dialog med 
klimatrådgivare, sakkunniga inom solcellsområdet samt med 
företag som inkommit med förfrågan om mark för solcellspark. 
För att specificera förslag till exakt placering av markbaserad 
solkraft krävs vidare utredning med specificerad kompetens 
inom området. Efter sammanställning av faktainsamling planeras 
avstämning med k-råd under Q2-21. 
(Kommunstyrelsen) 

Svar på motion från Stefan Lindborg (V): 
Kommunal avhopparverksamhet mot 
organiserad brottslighet 
Dnr 2019-00608 
Beslut i KF 2021-01-21 

Att Borås Stad i socialtjänstens regi 
startar en kommunal 
avhopparverksamhet medsyfte att 
underlätta för personer att lämna 
kriminella miljöer. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Utredningen med att ta fram ett förslag om en 
avhopparverksamhet pågår tillsammans med representant från 
IFO. Erfarenheter och information om avhopparverksamhet har 
inhämtats från tre kommuner, andra relevanta aktörer och 
stödorganisationer. Materialet sammanställs och analyseras för 
närvarande och det ska utgöra en grund för förslaget om en 
avhopparverksamhet anpassad för Borås. Utredningsarbetet 
hämmas av arbete i den pågående Pandemin. 
(Kommunstyrelsen) 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

 B 3715

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 46 Dnr TEN 2021-00120 1.2.4.1 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2021 och översända 
rapporten till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 
budget ska dessa redovisas två gånger årligen. Tekniska nämnden har vid 
tidpunkten för redovisningen två uppdrag från Kommunfullmäktige utanför 
budget. Utav dessa uppdrag bedöms ett vara genomfört, och det andra som 
delvis genomfört.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget T1 2021 2021-04-14 
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Tekniska nämnden, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2021, nämndens rapport 2(3) 

Uppdrag 
Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2021 Kommentar 

§ 218 2014/KS0545 317 Svar på motion av 
Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia 
Anders-son (C); Lys upp banvallen 

Uppdra åt Tekniska nämnden att i 
samverkan med Fritids-och 
folkhälsonämnden utreda möjligheterna 
att belysa nämnda delar av banvallen. 

 Genomfört Huvudstråket för cykeltrafik mellan Dalsjöfors och Gånghester 
kommer enligt antagen Cykelplan 2020/2021 att anläggas utmed 
väg 1701 där Trafikverket är väghållare. Tidplan för utbyggnad 
är osäker. Förbindelsen utmed gamla banvallen utgör 
rekreationsstråk. 
 
Efter att Tekniska förvaltningen 2017 försett banvallen mellan 
Gånghester och Dalsjöfors med ny beläggning har sträckan en 
god standard som tillgodoser efterfrågat behov som 
rekreationsled som förbindelsen idag utgör. 
 
Det har konstaterats att belysning av banvallen innebär en 
investeringskostnad på cirka 4,5 mnkr. Driftskostnaden bedöms 
till cirka 30 tkr/år. Underhållskostnaden kommer sannolikt inte 
vara så hög de första 10 åren, med referens till en äldre 
belysningsanläggning inom Vattenfalls driftområde kommer 
aktuell anläggning på sikt innebära ytterligare kostnader på cirka 
50 tkr/år. Belysning av sträckan skulle möjliggöra ett nyttjande 
under de mörka delarna av året men kostnaderna inte är rimliga 
utifrån hur banvallen nyttjas och heller inte efterfrågats av 
brukarna. 
 
Sammantaget bedöms banvallen med dagens utformning väl 
uppfylla standard för ett attraktivt rekreations- och friluftsstråk. 
Belysning av banvallen bedöms inte lämplig med hänsyn till 
kostnader och effekter på det rörliga djurlivet inom området. 
 
Under 2021 kommer Fritids- och folkhälsonämnden att ta över 
framtida skötsel av banvallen enligt överenskommelse mellan 
presidierna i Tekniska nämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

§ 20 2016/KS0508 331 Svar på motion av 
Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker 
stad! 

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
ansvara för att styrdokument om träd tas 
fram i enlighet med motionens 
intentioner. 

 Delvis genomfört Tekniska nämnden 
Arbetet med att ta fram första styrdokumentet är klart. 
Dokumentet med riktlinjer har varit utskickat på remiss i två 
vändor. Under oktober 2019 beslutade Tekniska nämnden att 
skicka "Förslag på Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad" till 
Kommunstyrelsen (Dnr TEN 2017-00647 630). 
 
I juni 2020 togs beslut i Kommunfullmäktige om att anta riktlinjer 
för trädvårdsarbete. Den framtagna riktlinjen beskriver hur Borås 
Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära 

 

 
 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
april 2021, nämndens rapport 
Tekniska nämnden 
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 B 3717 Tekniska nämnden, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2021, nämndens rapport 2(3) 

Uppdrag 
Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2021 Kommentar 

§ 218 2014/KS0545 317 Svar på motion av 
Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia 
Anders-son (C); Lys upp banvallen 

Uppdra åt Tekniska nämnden att i 
samverkan med Fritids-och 
folkhälsonämnden utreda möjligheterna 
att belysa nämnda delar av banvallen. 

 Genomfört Huvudstråket för cykeltrafik mellan Dalsjöfors och Gånghester 
kommer enligt antagen Cykelplan 2020/2021 att anläggas utmed 
väg 1701 där Trafikverket är väghållare. Tidplan för utbyggnad 
är osäker. Förbindelsen utmed gamla banvallen utgör 
rekreationsstråk. 
 
Efter att Tekniska förvaltningen 2017 försett banvallen mellan 
Gånghester och Dalsjöfors med ny beläggning har sträckan en 
god standard som tillgodoser efterfrågat behov som 
rekreationsled som förbindelsen idag utgör. 
 
Det har konstaterats att belysning av banvallen innebär en 
investeringskostnad på cirka 4,5 mnkr. Driftskostnaden bedöms 
till cirka 30 tkr/år. Underhållskostnaden kommer sannolikt inte 
vara så hög de första 10 åren, med referens till en äldre 
belysningsanläggning inom Vattenfalls driftområde kommer 
aktuell anläggning på sikt innebära ytterligare kostnader på cirka 
50 tkr/år. Belysning av sträckan skulle möjliggöra ett nyttjande 
under de mörka delarna av året men kostnaderna inte är rimliga 
utifrån hur banvallen nyttjas och heller inte efterfrågats av 
brukarna. 
 
Sammantaget bedöms banvallen med dagens utformning väl 
uppfylla standard för ett attraktivt rekreations- och friluftsstråk. 
Belysning av banvallen bedöms inte lämplig med hänsyn till 
kostnader och effekter på det rörliga djurlivet inom området. 
 
Under 2021 kommer Fritids- och folkhälsonämnden att ta över 
framtida skötsel av banvallen enligt överenskommelse mellan 
presidierna i Tekniska nämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

§ 20 2016/KS0508 331 Svar på motion av 
Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker 
stad! 

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
ansvara för att styrdokument om träd tas 
fram i enlighet med motionens 
intentioner. 

 Delvis genomfört Tekniska nämnden 
Arbetet med att ta fram första styrdokumentet är klart. 
Dokumentet med riktlinjer har varit utskickat på remiss i två 
vändor. Under oktober 2019 beslutade Tekniska nämnden att 
skicka "Förslag på Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad" till 
Kommunstyrelsen (Dnr TEN 2017-00647 630). 
 
I juni 2020 togs beslut i Kommunfullmäktige om att anta riktlinjer 
för trädvårdsarbete. Den framtagna riktlinjen beskriver hur Borås 
Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära 
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501 80 Borås 
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Kungsgatan 55 

H
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boras.se 

E-post 
boras.stad@

boras.se 
Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne M
öller Arneborg 

H
andläggare 

0766230802 

SVAR
 PÅ M

O
TIO

N
 

Sida 
1(2) 

D
atum

 
2021-06-07 

Instans 
K

om
m

unstyrelsen 
D

nr KS 2018-00711 1.1.1.1 
 

 

 
K

om
m

unfullm
äktige 

 

Svar på m
otion av Tom

m
y Josefsson (V), Ida 

Legnem
ark (V) och Anna R

apinoja (V): Inrätta ett 
kom

m
unalt klim

atråd i B
orås 

K
om

m
unstyrelsen föreslår K

om
m

unfullm
äktige besluta 

K
om

m
unfullm

äktige bifaller m
otionen 

R
eservationer 

M
ot beslutet reserverar sig A

ndreas E
xner (SD

) och K
ristian Silbvers (SD

) till 
förm

ån för sitt yrkande, se bilaga.            

Ärendet i sin helhet 
Tom

m
y Josefsson (V

), Ida Legnem
ark (V

) och A
nna Rapinoja (V

) har vid 
K

om
m

unfullm
äktiges sam

m
anträde 2018-11-22 läm

nat in förslaget att starta ett 
klim

atråd i syfte att påskynda arbetet m
ed att m

inska klim
atpåverkan. 

M
ålsättningen ska enligt m

otionen vara att Borås ska ta sin del av ansvaret för 
att uppnå Parisavtalets m

ål. E
nligt m

otionen så ska klim
atrådet bestå av en 

representant per parti som
 finns representerat i fullm

äktige, tjänstepersoner från 
berörda förvaltningar och bolag sam

t representanter från civilsam
hället.  

Sedan 2018 när m
otionen läm

nades in så har Borås Stad om
organiserat och 

utökat arbetet m
ed klim

atfrågor. E
n koldioxidbudget har tagits fram

 som
 visar 

att vi behöver m
inska klim

atutsläppen m
ed 16 procent per år om

 vi ska klara 
vår del av Parisavtalet. Sam

ordningen av klim
atfrågorna sker nu i 

klim
atkom

m
ittén som

 består av tjänstepersoner från M
iljöförvaltningen och 

Stadsledningskansliet. E
tt klim

atråd m
ed representanter från alla partier som

 
finns i fullm

äktige är knutet till klim
atkom

m
ittén vilket ger en bra koppling 

m
ellan politik och verksam

het. K
lim

atrådet är en beredning under 
kom

m
unstyrelsen och sam

m
anträder en gång varje m

ånad. I den m
ån det 

behövs så bjuds tjänstepersoner från andra förvaltningar in till klim
atrådsm

öten 
för att ha en dialog m

ed klim
atrådet. D

iskussionen kan sedan leda till fler 
åtgärder eller vara en del av beredningen av m

otioner. M
otionen föreslår att 

även civilsam
hället ska ingå i klim

atrådet vilket inte är tillfället idag. Istället 
kom

m
er klim

atrådet bjuda in både näringsliv och m
edborgare på olika 

aktiviteter för att skapa förankring, delaktighet och sam
verkan. I den m

ån det är 
m

öjligt så kom
m

er klim
atkom

m
ittén söka m

edel utifrån för att utöka 
sam

verkan m
ed civilsam

hälle, forskning och näringsliv.  

Beredning av m
otionen har skett m

ed klim
atrådet och klim

atkom
m

ittén.     

Tekniska nämnden, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2021, nämndens rapport 3(3) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2021 Kommentar 
trädmiljöer i kommunen bevaras samt ges förutsättning för att 
förbli vitala och säkra. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra 
solitära träd och trädmiljöers biologiska, estetiska, historiska och 
arkitektoniska värden. 
 
Tekniska nämnden arbetade under 2020 vidare med nästa 
styrdokument, Trädplan, som skickades ut på intern remiss i 
Naturvårdsgruppen under sommaren. Arbetet med Trädplanen 
fortgår och tas upp gemensamt i Tekniska nämnden och där 
efter Kommunstyrelsen under 2021. 
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2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00711 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Ida 
Legnemark (V) och Anna Rapinoja (V): Inrätta ett 
kommunalt klimatråd i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige bifaller motionen 

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

Ärendet i sin helhet 
Tommy Josefsson (V), Ida Legnemark (V) och Anna Rapinoja (V) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att starta ett 
klimatråd i syfte att påskynda arbetet med att minska klimatpåverkan. 
Målsättningen ska enligt motionen vara att Borås ska ta sin del av ansvaret för 
att uppnå Parisavtalets mål. Enligt motionen så ska klimatrådet bestå av en 
representant per parti som finns representerat i fullmäktige, tjänstepersoner från 
berörda förvaltningar och bolag samt representanter från civilsamhället.  

Sedan 2018 när motionen lämnades in så har Borås Stad omorganiserat och 
utökat arbetet med klimatfrågor. En koldioxidbudget har tagits fram som visar 
att vi behöver minska klimatutsläppen med 16 procent per år om vi ska klara 
vår del av Parisavtalet. Samordningen av klimatfrågorna sker nu i 
klimatkommittén som består av tjänstepersoner från Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliet. Ett klimatråd med representanter från alla partier som 
finns i fullmäktige är knutet till klimatkommittén vilket ger en bra koppling 
mellan politik och verksamhet. Klimatrådet är en beredning under 
kommunstyrelsen och sammanträder en gång varje månad. I den mån det 
behövs så bjuds tjänstepersoner från andra förvaltningar in till klimatrådsmöten 
för att ha en dialog med klimatrådet. Diskussionen kan sedan leda till fler 
åtgärder eller vara en del av beredningen av motioner. Motionen föreslår att 
även civilsamhället ska ingå i klimatrådet vilket inte är tillfället idag. Istället 
kommer klimatrådet bjuda in både näringsliv och medborgare på olika 
aktiviteter för att skapa förankring, delaktighet och samverkan. I den mån det är 
möjligt så kommer klimatkommittén söka medel utifrån för att utöka 
samverkan med civilsamhälle, forskning och näringsliv.  

Beredning av motionen har skett med klimatrådet och klimatkommittén.     

Nr 98
Svar på motion av Tommy Josefsson (V),  
Ida Legnemark (V) och Anna Rapinoja (V): Inrätta ett 
kommunalt klimatråd i Borås
2021-06-07 Dnr KS 2018-00711 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

B 3720

Borås Stad 
  Sida 
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Beslutsunderlag 
1. Motion: Inrätta ett kommunalt klimatråd i Borås, 20181017 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tommy Josefsson (V) 
2. Ida Legnemark (V) 
3. Anne Rapinoja (V) 

 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Motion 
 
Inrätta ett kommunalt klimatråd i Borås 
 
FN:s klimatpanels nya klimatrapport visar att det är bråttom att minska den negativa klimatpåverkan. De 
beslut som riksdagen fattar den här mandatperioden är helt avgörande för om Sverige ska klara sin del av 
Parisavtalet samt den nya klimatlagen, enligt vilken Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser om 27 
år. Ansvaret för att klara Parisavtalets mål åligger dock inte bara ländernas regeringar utan måste även 
förankras lokalt. Kommunerna spelar en viktig roll i detta arbete. 
 
Det som står på spel är mänsklighetens möjlighet till försörjning av mat, vatten och vår säkerhet. Vissa 
känsliga ekosystem står redan på randen till kollaps och forskarna varnar för accelererande artutrotning. 
Sommarens extremvärme, torka och bränder har gett oss en föraning om vad som kan ske i takt med att 
temperaturen stiger. 
 
Fossil energi, som möjliggjort mycket av vår tekniska utveckling och välstånd, är på väg att ta oss mot en 
global katastrof. I en rasande takt närmar vi oss gränsen för hur mycket växthusgaser vi totalt kan släppa ut i 
atmosfären utan att missa Parisavtalets mål om att hålla oss väl under 2 graders global uppvärmning. 
 
I Sverige hade vi ett seriöst Agenda 21-arbete i slutet av 1990-talet, så även i Borås. Där var både 
kommunens miljöförvaltning och övriga förvaltningar, ideella miljöföreningar samt skolor och allmänhet 
delaktiga i arbetet. Det gav erfarenheter och kunskap till alla som på något sätt var delaktiga i arbetet. 
 
Vänsterpartiet föreslår därför att Borås Stad initierar ett klimatråd i kommunen, som har till uppgift att 
påskynda arbetet med att minska våra klimatutsläpp med målet att Borås ska ta sin del av ansvaret för att 
uppnå Parisavtalets mål. 
 
Klimatrådet bör sammanträda regelbundet och bestå av en representant per parti som finns representerat i 
kommunfullmäktige, tjänstepersoner från berörda förvaltningar och bolag, samt representanter för 
civilsamhället med intresse för klimatfrågan. 
 
Vänsterpartiet föreslår att 

- Borås Stad startar ett klimatråd i syfte att påskynda arbetet med att minska klimatpåverkan med 
målsättningen att Borås ska ta sin del av ansvaret för att uppnå Parisavtalets mål.  

 
Borås 2018-10-16 
 
Tommy Josefsson (V) 
Ida Legnemark (V)  
Anne Rapinoja (V) 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Inrätta ett kommunalt klimatråd i Borås, 20181017 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tommy Josefsson (V) 
2. Ida Legnemark (V) 
3. Anne Rapinoja (V) 

 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00711 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Ida 
Legnemark (V) och Anna Rapinoja (V): Inrätta ett 
kommunalt klimatråd i Borås. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.        

Ärendet i sin helhet 
Tommy Josefsson (V), Ida Legnemark (V) och Anna Rapinoja (V) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att starta ett 
klimatråd i syfte att påskynda arbetet med att minska klimatpåverkan. 
Målsättningen ska enligt motionen vara att Borås ska ta sin del av ansvaret för 
att uppnå Parisavtalets mål. Enligt motionen så ska klimatrådet bestå av en 
representant per parti som finns representerat i fullmäktige, tjänstepersoner från 
berörda förvaltningar och bolag samt representanter från civilsamhället.  

Sedan 2018 när motionen lämnades in så har Borås Stad omorganiserat och 
utökat arbetet med klimatfrågor. En koldioxidbudget har tagits fram som visar 
att vi behöver minska klimatutsläppen med 16 procent per år om vi ska klara 
vår del av Parisavtalet. Samordningen av klimatfrågorna sker nu i 
klimatkommittén som består av tjänstepersoner från Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliet. Ett klimatråd med representanter från alla partier som 
finns i fullmäktige är knutet till klimatkommittén vilket ger en bra koppling 
mellan politik och verksamhet. Klimatrådet är en beredning under 
kommunstyrelsen och sammanträder en gång varje månad. I den mån det 
behövs så bjuds tjänstepersoner från andra förvaltningar in till klimatrådsmöten 
för att ha en dialog med klimatrådet. Diskussionen kan sedan leda till fler 
åtgärder eller vara en del av beredningen av motioner. Motionen föreslår att 
även civilsamhället ska ingå i klimatrådet vilket inte är tillfället idag. Istället 
kommer klimatrådet bjuda in både näringsliv och medborgare på olika 
aktiviteter för att skapa förankring, delaktighet och samverkan. I den mån det är 
möjligt så kommer klimatkommittén söka medel utifrån för att utöka 
samverkan med civilsamhälle, forskning och näringsliv.  

Beredning av motionen har skett med klimatrådet och klimatkommittén.     

Beslutsunderlag 
1. Motion: Inrätta ett kommunalt klimatråd i Borås, 20181017 
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  Sida 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tommy Josefsson (V) 
2. Ida Legnemark (V) 
3. Anne Rapinoja (V) 

 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00712 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Gabriella Andersson (V), Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V) och 
Peter Wiberg (V): Motion: Borås Stad ska främja goda 
arbetsvillkor i restaurangbranschen. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad. 

Villkor enligt kollektivavtal ska, i enlighet med beslut fattat av 
kommunfullmäktige 2019-11-20, ställas när det är möjligt. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga. 
 
Vidare reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) 
yrkande. 

Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 
            

Sammanfattning 
Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita 
Spjuth (V) och Peter Wiberg (V) har 2018-10-16 till Kommunfullmäktige 
inlämnat motion om att Borås Stad enbart ska hyra ut lokaler för café- och 
restaurangverksamhet till aktörer med kollektivavtal samt att krav på 
kollektivavtal ställs när Borås Stad bokar in sig på konferensanläggningar eller 
restauranger.  
 
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av att 
avtalsparter och upphandlade leverantörer har skäliga arbetsvillkor.  
 
Det är inte förenligt med svensk rätt att ställa krav på att leverantörer ska ha 
tecknat kollektivavtal. Efter det lagstiftningsarbete som skett på 
upphandlingsområdet de senaste åren råder dock ingen tvekan om att 

Nr 99
Svar på motion av Gabriella Andersson (V), Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V) och 
Peter Wiberg (V): Motion: Borås Stad ska främja goda 
arbetsvillkor i restaurangbranschen.
2021-06-07 Dnr KS 2018-00712 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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arbetsrättsliga villkor får ställas i upphandlingar under förutsättning att det inte 
strider mot de grundläggande principerna i upphandlingslagstiftningen. Att 
ställa villkor enligt kollektivavtal medför att en leverantör som är bunden av det 
kollektivavtal, från vilket villkoren är hämtade, uppfyller kravet. Leverantören 
kan leva upp till kravet utan att vara bunden av kollektivavtalet genom att 
uppfylla de specifika villkor som ställts upp i upphandlingen.   

Ärendet i sin helhet 
Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita 
Spjuth (V) och Peter Wiberg (V) har 2018-10-16 till Kommunfullmäktige 
inlämnat motion om att Borås Stad enbart ska hyra ut lokaler för café- och 
restaurangverksamhet till aktörer med kollektivavtal samt att krav på 
kollektivavtal ställs när Borås Stad bokar in sig på konferensanläggningar eller 
restauranger.  
 
Motionen har remitterats till lokalförsörjningsnämnden.  
 
Lokalförsörjningsnämnden avstyrker motionen. Lokalförsörjningsnämnden 
ställer sig positiv till andemeningen i förslaget. Det är självklart att Borås Stad 
ska, så långt det är möjligt, främja goda arbetsvillkor i restaurangbranschen. 
Efter att ha rådgjort med juridisk expertis bedömer nämnden att det dock inte 
är möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid uthyrning till företag i 
restaurangbranschen.  
 
Frågan om krav på kollektivavtal i hyreskontrakt har sannolikt aldrig prövats 
mot svensk hyreslagstiftning. Däremot har frågan flera gånger varit uppe till 
prövning i samband med tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Där är det numera fastslaget, även på EU-nivå, att man som upphandlande 
myndighet inte kan ställa krav på att anbudsgivarna skall garantera att de har 
kollektivavtal med fackliga organisationer. Anledningen till detta är, att detta 
anses strida mot proportionalitetsprincipen och den negativa föreningsfriheten, 
som stadgas i EKMR (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna). 
Vid offentliga upphandlingar har det i stället ansetts rättsligt möjligt att ställa 
krav på att leverantörer, vid anställning av personal, tillämpar villkor om lön, 
semester och arbetstid på motsvarande nivå, som i för respektive bransch 
gällande kollektivavtal. Nämnden bedömer att samma bedömning skulle 
komma att tillämpas om vi skulle kräva kollektivavtal av kommunens 
restauranghyresgäster. 
 
Remissyttranden i sin helhet bilägges. 
 

Kommunstyrelsens bedömning  
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av att 
avtalsparter och upphandlade leverantörer har skäliga arbetsvillkor. Det är inte 
förenligt med gällande rätt att vid upphandling ställa krav på att leverantörer har 
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tecknat kollektivavtal, däremot kan det ställas krav på arbetsvillkor i nivå med 
kollektivavtal. Detsamma bör gälla när Borås stad hyr ut lokaler till företag.  
 
Ett sätt för offentlig sektor att bidra till skäliga arbetsvillkor är att vid 
upphandling ställa krav på att leverantören ska erbjuda personalen arbetsvillkor 
i nivå med svenska kollektivavtal. En leverantör som tecknat kollektivavtal med 
motsvarande villkor uppfyller kravet som ställts i upphandlingen, men kravet 
kan också uppfyllas genom att leverantören på annat sätt visar att denne lever 
upp till det specifika kravet. Genom en lagändring 2016 har vikten av 
arbetsrättsliga villkor förtydligats genom att det numera är obligatoriskt att ställa 
arbetsrättsliga villkor i vissa upphandlingar, vilket Koncerninköp i Borås Stad 
gör i enlighet med gällande lagstiftning. Arbetsrättsliga villkor är obligatoriskt 
när det är behövligt utifrån att riskerna för oskäliga arbetsvillkor och 
snedvridning av konkurrens i samband med en upphandling är stor. 
Kommunfullmäktige har 2019-11-20 beslutat att villkor enligt kollektivavtal ska 
ställas när det är möjligt och det inte strider mot de grundläggande principerna i 
upphandlingslagstiftningen. Bedömningen är att det vid upphandling av 
konferensanläggningar eller restauranger är möjligt och lämpligt att ställa 
arbetsrättsliga villkor under förutsättning att det vid det enskilda kontraktet inte 
strider mot de grundläggande principerna i upphandlingslagstiftningen.  
 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark 
(V), Anita Spjuth (V) och Peter Wiberg (V) 
2. Remissyttrande Lokalförsörjningsnämnden 
   
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden LN.diarium@boras.se  
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Motion 
 
Borås Stad ska främja goda arbetsvillkor i restaurangbranschen  
 
Enligt en granskning som Borås Tidning (2018-10-10) gjort saknar ungefär hälften av Borås 
restauranger kollektivavtal. Kollektivavtalet är till för att säkerställa att de anställdas 
rättigheter tillgodoses, att skäliga löner utbetalas samt att försäkringar för de anställda finns 
tecknade. Borås Stad hyr ut lokaler till krögare i kommunen, men flera av dessa restauranger 
saknar kollektivavtal.  
 
Vänsterpartiet menar att Borås Stad ska främja goda arbetsvillkor i restaurangbranschen och 
konkurrens på lika villkor, detta genom att ställa krav på kollektivavtal vid uthyrning av 
lokaler till restaurangverksamhet.  
 
Borås Stads verksamheter hyr ibland in sig på olika konferensanläggningar och restauranger i 
samband med utbildningsdagar, gratifikationsmiddagar och liknande. Vid dessa tillfällen ska 
också krav ställas på att kollektivavtal finns.  
 
Vänsterpartiet föreslår 

- att Borås Stad enbart hyr ut lokaler för café- och restaurangverksamhet till aktörer med 
kollektivavtal  

- att krav på kollektivavtal ställs när Borås Stad bokar in sig på konferensanläggningar 
eller restauranger   

 
 
Borås 2018-10-16 
 
Gabriella Andersson (V) 
Inger Landström (V) 
Ida Legnemark (V) 
Anita Spjuth (V) 
Peter Wiberg (V) 
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tecknat kollektivavtal, däremot kan det ställas krav på arbetsvillkor i nivå med 
kollektivavtal. Detsamma bör gälla när Borås stad hyr ut lokaler till företag.  
 
Ett sätt för offentlig sektor att bidra till skäliga arbetsvillkor är att vid 
upphandling ställa krav på att leverantören ska erbjuda personalen arbetsvillkor 
i nivå med svenska kollektivavtal. En leverantör som tecknat kollektivavtal med 
motsvarande villkor uppfyller kravet som ställts i upphandlingen, men kravet 
kan också uppfyllas genom att leverantören på annat sätt visar att denne lever 
upp till det specifika kravet. Genom en lagändring 2016 har vikten av 
arbetsrättsliga villkor förtydligats genom att det numera är obligatoriskt att ställa 
arbetsrättsliga villkor i vissa upphandlingar, vilket Koncerninköp i Borås Stad 
gör i enlighet med gällande lagstiftning. Arbetsrättsliga villkor är obligatoriskt 
när det är behövligt utifrån att riskerna för oskäliga arbetsvillkor och 
snedvridning av konkurrens i samband med en upphandling är stor. 
Kommunfullmäktige har 2019-11-20 beslutat att villkor enligt kollektivavtal ska 
ställas när det är möjligt och det inte strider mot de grundläggande principerna i 
upphandlingslagstiftningen. Bedömningen är att det vid upphandling av 
konferensanläggningar eller restauranger är möjligt och lämpligt att ställa 
arbetsrättsliga villkor under förutsättning att det vid det enskilda kontraktet inte 
strider mot de grundläggande principerna i upphandlingslagstiftningen.  
 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark 
(V), Anita Spjuth (V) och Peter Wiberg (V) 
2. Remissyttrande Lokalförsörjningsnämnden 
   
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden LN.diarium@boras.se  
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 22 Dnr LFN 2021-00015 1.1.3.25 

Yttrande över Motion av Gabriella Andersson (V), Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V) och 
Peter Wiberg (V): Borås Stad ska främja goda 
arbetsvillkor i restaurangbranschen. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden avstyrker motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden ställer sig positiv till andemeningen i förslaget. Det 
är självklart att Borås Stad ska, så långt det är möjligt, främja goda arbetsvillkor i 
restaurangbranschen. Efter att ha rådgjort med juridisk expertis bedömer 
nämnden att det dock inte är möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid 
uthyrning till företag i restaurangbranschen.  

Frågan om krav på kollektivavtal i hyreskontrakt har sannolikt aldrig prövats 
mot svensk hyreslagstiftning. Däremot har frågan flera gånger varit uppe till 
prövning i samband med tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Där är det numera fastslaget, även på EU-nivå, att man som upphandlande 
myndighet inte kan ställa krav på att anbudsgivarna skall garantera att de har 
kollektivavtal med fackliga organisationer. Anledningen till detta är, att detta 
anses strida mot proportionalitetsprincipen och den negativa föreningsfriheten, 
som stadgas i EKMR (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna). Vid offentliga upphandlingar har det i stället ansetts rättsligt 
möjligt att ställa krav på att leverantörer, vid anställning av personal, tillämpar 
villkor om lön, semester och arbetstid på motsvarande nivå, som i för 
respektive bransch gällande kollektivavtal. Nämnden bedömer att samma 
bedömning skulle komma att tillämpas om vi skulle kräva kollektivavtal av 
kommunens restauranghyresgäster. 

Ytterligare en sak som påverkar är att i regeringsformen (RF) ställs krav på att 
kommuner i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta 
saklighet och opartiskhet och kommunallagen kräver att kommunen ska 
behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Kommuner måste således göra ett principiellt ställningstagande som ska gälla 
vid all uthyrning och upplåtelse, så alla hyresgäster behandlas lika.  

Detta innebär att om Borås Stad börjar ställa krav på kollektivavtalsliknande 
former vid all lokaluthyrning till företag i restaurangbranschen riskerar staden 
att bryta mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Om kravet ställs på alla 
företag med anställda så måste, vid avtalstidens utgång för befintliga 
hyresgäster, nämnden säga upp alla dessa avtal för omförhandling, så att lika 
villkor skapas för alla hyresgäster. 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

När det gäller konferensbokningar mm har Borås Stad upphandlat företag som 
förvaltningar och nämnder är hänvisade till. Dessa upphandlingar faller under 
LOU (lagen om offentlig upphandling) där alltså krav på kollektivavtal inte kan 
tillämpas.  

Beslutsunderlag 
1. Missiv 

2. Motion Borås Stad ska främja goda arbetsvillkor i restaurangbranschen 
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Kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-07: 

KC2: Borås Stad ska främja goda villkor i 
restaurangbranschen 
 
Vänsterpartiet välkomnar att Kommunstyrelsen uttalar sig positivt om att avtalsparter och 
underleverantörer till Borås Stad har skäliga arbetsvillkor. Vänsterpartiet anser att det är 
viktigt att kommunen säkerställer att tillräckligt god uppföljning av arbetsvillkor hos 
avtalsparter och underleverantörer, så att intentionerna i Kommunfullmäktiges beslut 2019-
11-20 om att villkor enligt kollektivavtal ska ställas när så är möjligt också efterlevs. 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 22 Dnr LFN 2021-00015 1.1.3.25 

Yttrande över Motion av Gabriella Andersson (V), Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V) och 
Peter Wiberg (V): Borås Stad ska främja goda 
arbetsvillkor i restaurangbranschen. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden avstyrker motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden ställer sig positiv till andemeningen i förslaget. Det 
är självklart att Borås Stad ska, så långt det är möjligt, främja goda arbetsvillkor i 
restaurangbranschen. Efter att ha rådgjort med juridisk expertis bedömer 
nämnden att det dock inte är möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid 
uthyrning till företag i restaurangbranschen.  

Frågan om krav på kollektivavtal i hyreskontrakt har sannolikt aldrig prövats 
mot svensk hyreslagstiftning. Däremot har frågan flera gånger varit uppe till 
prövning i samband med tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Där är det numera fastslaget, även på EU-nivå, att man som upphandlande 
myndighet inte kan ställa krav på att anbudsgivarna skall garantera att de har 
kollektivavtal med fackliga organisationer. Anledningen till detta är, att detta 
anses strida mot proportionalitetsprincipen och den negativa föreningsfriheten, 
som stadgas i EKMR (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna). Vid offentliga upphandlingar har det i stället ansetts rättsligt 
möjligt att ställa krav på att leverantörer, vid anställning av personal, tillämpar 
villkor om lön, semester och arbetstid på motsvarande nivå, som i för 
respektive bransch gällande kollektivavtal. Nämnden bedömer att samma 
bedömning skulle komma att tillämpas om vi skulle kräva kollektivavtal av 
kommunens restauranghyresgäster. 

Ytterligare en sak som påverkar är att i regeringsformen (RF) ställs krav på att 
kommuner i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta 
saklighet och opartiskhet och kommunallagen kräver att kommunen ska 
behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Kommuner måste således göra ett principiellt ställningstagande som ska gälla 
vid all uthyrning och upplåtelse, så alla hyresgäster behandlas lika.  

Detta innebär att om Borås Stad börjar ställa krav på kollektivavtalsliknande 
former vid all lokaluthyrning till företag i restaurangbranschen riskerar staden 
att bryta mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Om kravet ställs på alla 
företag med anställda så måste, vid avtalstidens utgång för befintliga 
hyresgäster, nämnden säga upp alla dessa avtal för omförhandling, så att lika 
villkor skapas för alla hyresgäster. 
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TILLÄGGSFÖRSLAG 
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Sida 
1(3) 

Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00712 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Gabriella Andersson (V), Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V) och 
Peter Wiberg (V): Motion: Borås Stad ska främja goda 
arbetsvillkor i restaurangbranschen. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad. 

Villkor enligt kollektivavtal, eller kollektivavtalsliknande villkor, ska ställas när 
det är möjligt. 
            

Sammanfattning 
Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita 
Spjuth (V) och Peter Wiberg (V) har 2018-10-16 till Kommunfullmäktige 
inlämnat motion om att Borås Stad enbart ska hyra ut lokaler för café- och 
restaurangverksamhet till aktörer med kollektivavtal samt att krav på 
kollektivavtal ställs när Borås Stad bokar in sig på konferensanläggningar eller 
restauranger.  
 
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av att 
avtalsparter och upphandlade leverantörer har skäliga arbetsvillkor.  
 
Det är inte förenligt med svensk rätt att ställa krav på att leverantörer ska ha 
tecknat kollektivavtal. Efter det lagstiftningsarbete som skett på 
upphandlingsområdet de senaste åren råder dock ingen tvekan om att 
arbetsrättsliga villkor får ställas i upphandlingar under förutsättning att det inte 
strider mot de grundläggande principerna i upphandlingslagstiftningen. Att 
ställa villkor enligt kollektivavtal medför att en leverantör som är bunden av det 
kollektivavtal, från vilket villkoren är hämtade, uppfyller kravet. Leverantören 
kan leva upp till kravet utan att vara bunden av kollektivavtalet genom att 
uppfylla de specifika villkor som ställts upp i upphandlingen.   

Ärendet i sin helhet 
Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita 
Spjuth (V) och Peter Wiberg (V) har 2018-10-16 till Kommunfullmäktige 
inlämnat motion om att Borås Stad enbart ska hyra ut lokaler för café- och 
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restaurangverksamhet till aktörer med kollektivavtal samt att krav på 
kollektivavtal ställs när Borås Stad bokar in sig på konferensanläggningar eller 
restauranger.  
 
Motionen har remitterats till lokalförsörjningsnämnden.  
 
Lokalförsörjningsnämnden avstyrker motionen. Lokalförsörjningsnämnden 
ställer sig positiv till andemeningen i förslaget. Det är självklart att Borås Stad 
ska, så långt det är möjligt, främja goda arbetsvillkor i restaurangbranschen. 
Efter att ha rådgjort med juridisk expertis bedömer nämnden att det dock inte 
är möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid uthyrning till företag i 
restaurangbranschen.  
 
Frågan om krav på kollektivavtal i hyreskontrakt har sannolikt aldrig prövats 
mot svensk hyreslagstiftning. Däremot har frågan flera gånger varit uppe till 
prövning i samband med tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Där är det numera fastslaget, även på EU-nivå, att man som upphandlande 
myndighet inte kan ställa krav på att anbudsgivarna skall garantera att de har 
kollektivavtal med fackliga organisationer. Anledningen till detta är, att detta 
anses strida mot proportionalitetsprincipen och den negativa föreningsfriheten, 
som stadgas i EKMR (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna). 
Vid offentliga upphandlingar har det i stället ansetts rättsligt möjligt att ställa 
krav på att leverantörer, vid anställning av personal, tillämpar villkor om lön, 
semester och arbetstid på motsvarande nivå, som i för respektive bransch 
gällande kollektivavtal. Nämnden bedömer att samma bedömning skulle 
komma att tillämpas om vi skulle kräva kollektivavtal av kommunens 
restauranghyresgäster. 
 
Remissyttranden i sin helhet bilägges. 
 

Kommunstyrelsens bedömning  
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av att 
avtalsparter och upphandlade leverantörer har skäliga arbetsvillkor. Det är inte 
förenligt med gällande rätt att vid upphandling ställa krav på att leverantörer har 
tecknat kollektivavtal, däremot kan det ställas krav på arbetsvillkor i nivå med 
kollektivavtal. Detsamma bör gälla när Borås stad hyr ut lokaler till företag.  
 
Ett sätt för offentlig sektor att bidra till skäliga arbetsvillkor är att vid 
upphandling ställa krav på att leverantören ska erbjuda personalen arbetsvillkor 
i nivå med svenska kollektivavtal. En leverantör som tecknat kollektivavtal med 
motsvarande villkor uppfyller kravet som ställts i upphandlingen, men kravet 
kan också uppfyllas genom att leverantören på annat sätt visar att denne lever 
upp till det specifika kravet. Genom en lagändring 2016 har vikten av 
arbetsrättsliga villkor förtydligats genom att det numera är obligatoriskt att ställa 
arbetsrättsliga villkor i vissa upphandlingar, vilket Koncerninköp i Borås Stad 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-05-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00119 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Jan Nilsson (SD): Motion: Hjälp barn 
i missbruksmiljö! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen besvarad. 

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

Sammanfattning 
Jan Nilsson (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-02-21 
lämnat in förslaget att uppdra åt Individ- och familjeomsorgsnämnden att 
upprätta en verksamhet för stöttning av barn vars föräldrar har missbruk.  

Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden som 
har beslutat att motionen är besvarad. Sverigedemokraterna har reserverat sig i 
ärendet. 

Eftersom innehållet i motionen stämmer överens med uppdraget i Budget 2020 
anser Kommunstyrelsen att motionen är besvarad.  
 

Ärendet i sin helhet 

Jan Nilsson (SD) lämnade vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-
02-21 in förslaget att uppdra åt Individ- och familjeomsorgsnämnden att 
upprätta en verksamhet för stöttning av barn vars föräldrar har missbruk. 
Under 1990-talet fanns en verksamhet som motionären tycker var 
välfungerande och hade en bra effekt på utsatta barn. 
Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden som 
har beslutat att motionen är besvarad. Sverigedemokraterna har reserverat sig i 
ärendet.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har svarat att en verksamhet på 
Yxhammarsmottagningen fångar upp dessa barn. Mottagningen fångar dock 
inte upp alla i målgruppen eftersom mottagningen behandlar den individ som 
missbrukar. Anhörigstödet på Mötesplatsen, Hopptornet, fyller en därför en 

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

gör i enlighet med gällande lagstiftning. Arbetsrättsliga villkor är obligatoriskt 
när det är behövligt utifrån att riskerna för oskäliga arbetsvillkor och 
snedvridning av konkurrens i samband med en upphandling är stor. 
Kommunfullmäktige har 2019-11-20 beslutat att villkor enligt kollektivavtal ska 
ställas när det är möjligt och det inte strider mot de grundläggande principerna i 
upphandlingslagstiftningen. Bedömningen är att det vid upphandling av 
konferensanläggningar eller restauranger är möjligt och lämpligt att ställa 
arbetsrättsliga villkor under förutsättning att det vid det enskilda kontraktet inte 
strider mot de grundläggande principerna i upphandlingslagstiftningen.  
 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark 
(V), Anita Spjuth (V) och Peter Wiberg (V) 
2. Remissyttrande Lokalförsörjningsnämnden 
   
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden LN.diarium@boras.se  
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-05-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00119 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Jan Nilsson (SD): Motion: Hjälp barn 
i missbruksmiljö! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen besvarad. 

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

Sammanfattning 
Jan Nilsson (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-02-21 
lämnat in förslaget att uppdra åt Individ- och familjeomsorgsnämnden att 
upprätta en verksamhet för stöttning av barn vars föräldrar har missbruk.  

Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden som 
har beslutat att motionen är besvarad. Sverigedemokraterna har reserverat sig i 
ärendet. 

Eftersom innehållet i motionen stämmer överens med uppdraget i Budget 2020 
anser Kommunstyrelsen att motionen är besvarad.  
 

Ärendet i sin helhet 

Jan Nilsson (SD) lämnade vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-
02-21 in förslaget att uppdra åt Individ- och familjeomsorgsnämnden att 
upprätta en verksamhet för stöttning av barn vars föräldrar har missbruk. 
Under 1990-talet fanns en verksamhet som motionären tycker var 
välfungerande och hade en bra effekt på utsatta barn. 
Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden som 
har beslutat att motionen är besvarad. Sverigedemokraterna har reserverat sig i 
ärendet.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har svarat att en verksamhet på 
Yxhammarsmottagningen fångar upp dessa barn. Mottagningen fångar dock 
inte upp alla i målgruppen eftersom mottagningen behandlar den individ som 
missbrukar. Anhörigstödet på Mötesplatsen, Hopptornet, fyller en därför en 

Nr 100
Svar på motion av Jan Nilsson (SD): Motion: Hjälp barn 
i missbruksmiljö!
2021-05-17 Dnr KS 2019-00119 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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gör i enlighet med gällande lagstiftning. Arbetsrättsliga villkor är obligatoriskt 
när det är behövligt utifrån att riskerna för oskäliga arbetsvillkor och 
snedvridning av konkurrens i samband med en upphandling är stor. 
Kommunfullmäktige har 2019-11-20 beslutat att villkor enligt kollektivavtal ska 
ställas när det är möjligt och det inte strider mot de grundläggande principerna i 
upphandlingslagstiftningen. Bedömningen är att det vid upphandling av 
konferensanläggningar eller restauranger är möjligt och lämpligt att ställa 
arbetsrättsliga villkor under förutsättning att det vid det enskilda kontraktet inte 
strider mot de grundläggande principerna i upphandlingslagstiftningen.  
 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark 
(V), Anita Spjuth (V) och Peter Wiberg (V) 
2. Remissyttrande Lokalförsörjningsnämnden 
   
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden LN.diarium@boras.se  
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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kompletterande funktion genom att de har fokus på anhöriga. För att utveckla 
insatserna och utforma ett stöd för målgruppen krävs utökade ekonomiska 
resurser.   
 
I Budget 2020 fick Vård och äldrenämnden ett uppdrag att utreda ”att erbjuda 
anhörigstöd till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, 
syskon eller andra i sin närhet.” 
 
Uppdraget redovisades vid nämndens möte den 21 september 2020, VAN 
2020-00217.1.1.3.1. Vård- och äldrenämnden beslöt att föreslå 
Kommunfullmäktige att utöka anhörigstödet i Borås Stad att det ska omfatta 
barn under 18 år samt att anslag tilldelas för uppdraget i budgeten. 
 
Anhörigstöd förekommer i Borås Stad både som indirekt stöd och direkt stöd. 
Indirekt stöd kan vara hemvårdsbidrag, avlastning, korttidsinsatser och 
liknande. Direkt anhörigstöd finns genom anhörigkonsulenter som utgår från 
Träffpunkt Simonsland samt Yxhammarsmottagningen och Hopptornet. Det 
finns också föreningsstödda verksamheter men inget utöver det som redovisats 
i kommunal regi. Detta är enskilda enheter vilket betyder att det saknas ett 
sammanhållet anhörigstöd för barn och unga och att allt pekar på att behovet 
för ett sammanhållet anhörigstöd existerar.   
 
 
Kommunstyrelsens ställningstagande 
Eftersom innehållet i motionen stämmer överens med uppdraget i Budget 2020 
anses motionen besvarad.  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2021- 

2. Remissyttrande från Individ-och familjeomsorgsnämnden samt 
reservation från Sverigedemokraterna Eva Eriksson och Susanne 
Karlsson, 2019-04-30 

3. Motion av Jan Nilsson (SD) Hjälp barn i missbruksmiljö! 2019-01-28 
4. Anhörigstöd för barn och unga, dnr 2020-00217, 2020-09-21 

  
 

 

 
Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 
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   Avdelningschef 
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HHjjäällpp  bbaarrnn  ii  mmiissssbbrruukkssmmiilljjöö!!  
 

 

Idag växer ca 1 500 barn upp i Borås, kända av Socialtjänsten med missbrukade föräldrar, vilket är ett 

stort mörkertal. I nuläget finns inget stöd till dessa barn, Hoppborgen erbjuder stöd till barn vars 

föräldrar som ligger i skilsmässa, och Solrosen till barn vars föräldrar sitter i fängelse. Missbruksbarn 

kan eventuellt få biståndsbeslut på samtal. Vad barnen behöver är att få träffa andra barn i samma 

situation så att de inte tror sig vara ensamma i sin situation.  

På 90-talet fanns en verksamhet i Borås som kallades Puppan och var på kvällstid. Den bestod av tre 

åldersgrupper missbruksbarn. Personalen var två socialsekreterare och en från beroendeenheten på 

SÄS, verksamheten var mycket välfungerande. En sådan verksamhet vore mycket besparande och för 

barns välfungerande. Dessa barn har ofta en dålig självbild, ångest, skolproblem, fysiska smärtor, 

nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, och sociala svårigheter – vilket skulle kunna lindra 

betydligt. 

 

Till följd av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta, 

 

Att uppdra Individ- och Familjeomsorgsnämnden att upprätta en verksamhet för stöttning 

av barn vars föräldrar har missbruk. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Jan Nilsson (SD) 
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kompletterande funktion genom att de har fokus på anhöriga. För att utveckla 
insatserna och utforma ett stöd för målgruppen krävs utökade ekonomiska 
resurser.   
 
I Budget 2020 fick Vård och äldrenämnden ett uppdrag att utreda ”att erbjuda 
anhörigstöd till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, 
syskon eller andra i sin närhet.” 
 
Uppdraget redovisades vid nämndens möte den 21 september 2020, VAN 
2020-00217.1.1.3.1. Vård- och äldrenämnden beslöt att föreslå 
Kommunfullmäktige att utöka anhörigstödet i Borås Stad att det ska omfatta 
barn under 18 år samt att anslag tilldelas för uppdraget i budgeten. 
 
Anhörigstöd förekommer i Borås Stad både som indirekt stöd och direkt stöd. 
Indirekt stöd kan vara hemvårdsbidrag, avlastning, korttidsinsatser och 
liknande. Direkt anhörigstöd finns genom anhörigkonsulenter som utgår från 
Träffpunkt Simonsland samt Yxhammarsmottagningen och Hopptornet. Det 
finns också föreningsstödda verksamheter men inget utöver det som redovisats 
i kommunal regi. Detta är enskilda enheter vilket betyder att det saknas ett 
sammanhållet anhörigstöd för barn och unga och att allt pekar på att behovet 
för ett sammanhållet anhörigstöd existerar.   
 
 
Kommunstyrelsens ställningstagande 
Eftersom innehållet i motionen stämmer överens med uppdraget i Budget 2020 
anses motionen besvarad.  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2021- 

2. Remissyttrande från Individ-och familjeomsorgsnämnden samt 
reservation från Sverigedemokraterna Eva Eriksson och Susanne 
Karlsson, 2019-04-30 

3. Motion av Jan Nilsson (SD) Hjälp barn i missbruksmiljö! 2019-01-28 
4. Anhörigstöd för barn och unga, dnr 2020-00217, 2020-09-21 

  
 

 

 
Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 
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   Avdelningschef 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 
2019-04-24 

Yttrande över motion: Hjälp barn i missbruksmiljö! 
 

 

 

Reservation 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har i sitt beslut under dagen ansett motionen ”Hjälp barn i 
missbruksmiljö!” för besvarad. Vi emotsätter oss detta av flera skäl. 

Dels lyfter nämnden upp i ärendet att det finns ett behov av den verksamhet som anförs i motionen 
och att denna verksamhet inryms inom nämndens kompetensområde. Vidare framgår det i ärendet 
att flera individer, samt dess anhöriga, som lever i missbruk har vid återkommande tillfällen 
kontaktat aktuella verksamheter för att informera samt efterlysa den verksamhet som framgår i 
motionens intentioner. Nämnden anser vidare att detta rör främst en kostnadsfråga, något som i 
sådana fall får hanteras inför framtida budgetmotioner.  

Vi anser att den information som framförs i svaret på motionen är gott nog tillräcklig för att 
motionen ska vara bifallen. Vi ifrågasätter nämndens beslut att anse motionen vara besvarad då det 
mycket tydligt framkommer att barnens situation inte sätts i centrum, utan att man frångår barnens 
behov på grund av partibeteckningen bakom motionen. Nämnden borde ha hanterat ärendet som 
bifallen och istället pekat på lösningar kring problematiken ur en lösningsorienterad argumentation – 
istället för att motarbeta bra politiska förslag på grund av partibeteckning. 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Eva Eriksson (SD)  Susanne Karlsson (SD) 
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-04-24 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00030 1.2.3.25 
 

  

 

Yttrande över motion: Hjälp barn i missbruksmiljö! 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad samt 
att yttrandet översänds till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått möjlighet att svara på en remiss 
utifrån en motion om att ge hjälp till barn som är i missbruksmiljö. Motionären 
önskar ett riktat och utökat stöd till målgruppen och föreslår att Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får ett uppdrag att upprätta en verksamhet för 
stöttning av barn vars föräldrar har ett missbruk.  

Nämnden har idag vissa insatser som riktas till denna målgrupp. Det finns ett 
påtagligt behov av utökade insatser men nämndens bedömning är att dessa bäst 
skulle kunna genomföras inom det centrala och allmänt inriktade Anhörigstödet 
som finns i Borås stad, inom Fritids- och folkhälsonämnden. För att utveckla 
insatserna och utforma ett stöd för målgruppen krävs utökade ekonomiska 
resurser. Individ- och familjeomsorgsnämnden ser en sådan utveckling som 
positiv och vill gärna i så fall inleda ett samarbete kring målgruppen.       

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått möjlighet att svara på en remiss 
utifrån en motion om att ge hjälp till barn som är i missbruksmiljö. Motionen 
poängterar att det finns många barn som lever i missbruksmiljöer och att dessa 
behöver stöd. Något som nämnden tycker är ett tydligt och uttalat behov. 
Motionen omnämner att verksamheten Hopptornet inom Individ- och 
familjeomsorgsnämndens regi idag riktar sig till barn till separerade föräldrar 
samt att stöd ibland även ges till barn som lever i missbruksmiljöer utifrån 
biståndsbeslut. Motionären önskar ett riktat och utökat stöd till målgruppen 
och föreslår att Individ- och familjeomsorgsnämnden får ett uppdrag att 
upprätta en verksamhet för stöttning av barn vars föräldrar har ett missbruk. 
 
Nämnden anser att det är viktigt att uppmärksamma barn som lever i familjer 
där det förekommer missbruk. Yxhammarmottagningen inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har idag som ett av sina uppdrag att i dialog med 
föräldrar (som är de som söker stöd) belysa barnets situation och göra det 
tydligt hur missbruket påverkar barnet. Detta syftar till att se om barnet 
behöver få stöd och skydd samt att bidra till förälderns egen insikt och 
motivation att förbättra sin situation. Föräldrarna får också kunskap om vilka 
konsekvenser missbruksproblemen får för barnet. Yxhammarmottagningen 
bjuder ibland med barnet till mottagningen tillsammans med föräldern, främst i 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
2019-04-24 

Yttrande över motion: Hjälp barn i missbruksmiljö! 
 

 

 

Reservation 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har i sitt beslut under dagen ansett motionen ”Hjälp barn i 
missbruksmiljö!” för besvarad. Vi emotsätter oss detta av flera skäl. 

Dels lyfter nämnden upp i ärendet att det finns ett behov av den verksamhet som anförs i motionen 
och att denna verksamhet inryms inom nämndens kompetensområde. Vidare framgår det i ärendet 
att flera individer, samt dess anhöriga, som lever i missbruk har vid återkommande tillfällen 
kontaktat aktuella verksamheter för att informera samt efterlysa den verksamhet som framgår i 
motionens intentioner. Nämnden anser vidare att detta rör främst en kostnadsfråga, något som i 
sådana fall får hanteras inför framtida budgetmotioner.  

Vi anser att den information som framförs i svaret på motionen är gott nog tillräcklig för att 
motionen ska vara bifallen. Vi ifrågasätter nämndens beslut att anse motionen vara besvarad då det 
mycket tydligt framkommer att barnens situation inte sätts i centrum, utan att man frångår barnens 
behov på grund av partibeteckningen bakom motionen. Nämnden borde ha hanterat ärendet som 
bifallen och istället pekat på lösningar kring problematiken ur en lösningsorienterad argumentation – 
istället för att motarbeta bra politiska förslag på grund av partibeteckning. 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Eva Eriksson (SD)  Susanne Karlsson (SD) 
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syfte att visa var och hos vem föräldern går i behandling eftersom det har visat 
sig att barn ofta funderar och skapar egna fantasier om hur det är för föräldern.  
 
Hopptornets verksamhet riktar sig för närvarande till barn som lever i ”skilda 
världar” utifrån att deras föräldrar är separerade. De barn som kommer till 
verksamheten har ofta flera områden som de har behov av att tala om och inte 
enbart utifrån att de har separerade föräldrar. Det kan ofta handla om föräldrar 
med missbruk eller psykisk ohälsa. Hopptornet har avsatta resurser för att 
bedriva en grupp per halvår om ca. 10 tillfällen. Detta omfattar även enskilda 
intervjuer med barnen/ungdomar, kontakter med föräldrar med mera.  
Det finns hela tiden en kö med ett antal barn/ungdomar. 
 
När det gäller målgruppen barn till missbrukande föräldrar finns det dock en 
inneboende svårighet när det gäller att stödja och få barn/ungdomar till samtal. 
Föräldrar vill vanligtvis inte skada sina barn utan vill ge barn det stöd som kan 
finnas, men när de vet eller anar att de orsakar sina barn svårigheter pga sitt 
missbruk är det vanligt att de undviker att tala vidare om detta. För att kunna nå 
dessa barn som lever i missbruksmiljöer krävs mer och relativt omfattande 
uppsökande och motiverande insatser. Att medge att ens barn behöver stöd 
utifrån en missbruksproblematik är skamfyllt för föräldrarna medan 
separationer är vanligt och inte uppfattas på samma sätt. 
 
Yxhammarmottagningen kan för de personer de kommer i kontaktmed bidra 
med att synliggöra och rekommendera samtalsstöd för eventuella barn/ 
ungdomar men det krävs ytterligare insatser för att motivera föräldrarna och 
fånga upp barnen. 
 
Idag kontaktar flera föräldrar och ungdomar Anhörigstödet som finns på 
Mötesplatsen för att få stöd men de har idag inte denna målgrupp. 
Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och mindre skamfyllt att ta kontakt 
med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där föräldrarna får 
sitt stöd eller olika insatser. 
 
Om det tillförs ökade resurser skulle det vara möjligt att utveckla ett stöd till 
barn till föräldrar med missbruksproblematik inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Hopptornet i samverkan med Yxhammars-
mottagningen skulle med förstärkta resurser kunna intensifiera ett arbete även 
för denna målgrupp.  
 
Individ- och familjeomsorgnämndens samlade bedömning är dock att stödet 
barn i Borås bäst skulle kunna tillgodoses genom ett utökat ansvar för 
Anhörigstödet. Stödet för denna målgrupp skulle då bli ett tydligt allmänt riktad 
stöd bland allt annat stöd riktat till andra målgrupper. Något som skulle 
underlätta för såväl barn/ungdomar som föräldrar att ta en kontakt och även 
delta i gruppsamtal. Anhörigstödet som är fokuserade på att hjälpa anhörig och 
arbeta allmänt inriktat har även lättare att anpassa sitt arbete och planera olika 
former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplats till andra 
insatser inom nämnden som är mer individinriktade och vanligtvis 
behovsbedömda. 
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Beslutsunderlag 
Motion: Hjälp barn i missbruksmiljö! 

Samverkan 
Ärendet har 2019-04-11 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef 
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syfte att visa var och hos vem föräldern går i behandling eftersom det har visat 
sig att barn ofta funderar och skapar egna fantasier om hur det är för föräldern.  
 
Hopptornets verksamhet riktar sig för närvarande till barn som lever i ”skilda 
världar” utifrån att deras föräldrar är separerade. De barn som kommer till 
verksamheten har ofta flera områden som de har behov av att tala om och inte 
enbart utifrån att de har separerade föräldrar. Det kan ofta handla om föräldrar 
med missbruk eller psykisk ohälsa. Hopptornet har avsatta resurser för att 
bedriva en grupp per halvår om ca. 10 tillfällen. Detta omfattar även enskilda 
intervjuer med barnen/ungdomar, kontakter med föräldrar med mera.  
Det finns hela tiden en kö med ett antal barn/ungdomar. 
 
När det gäller målgruppen barn till missbrukande föräldrar finns det dock en 
inneboende svårighet när det gäller att stödja och få barn/ungdomar till samtal. 
Föräldrar vill vanligtvis inte skada sina barn utan vill ge barn det stöd som kan 
finnas, men när de vet eller anar att de orsakar sina barn svårigheter pga sitt 
missbruk är det vanligt att de undviker att tala vidare om detta. För att kunna nå 
dessa barn som lever i missbruksmiljöer krävs mer och relativt omfattande 
uppsökande och motiverande insatser. Att medge att ens barn behöver stöd 
utifrån en missbruksproblematik är skamfyllt för föräldrarna medan 
separationer är vanligt och inte uppfattas på samma sätt. 
 
Yxhammarmottagningen kan för de personer de kommer i kontaktmed bidra 
med att synliggöra och rekommendera samtalsstöd för eventuella barn/ 
ungdomar men det krävs ytterligare insatser för att motivera föräldrarna och 
fånga upp barnen. 
 
Idag kontaktar flera föräldrar och ungdomar Anhörigstödet som finns på 
Mötesplatsen för att få stöd men de har idag inte denna målgrupp. 
Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och mindre skamfyllt att ta kontakt 
med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där föräldrarna får 
sitt stöd eller olika insatser. 
 
Om det tillförs ökade resurser skulle det vara möjligt att utveckla ett stöd till 
barn till föräldrar med missbruksproblematik inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Hopptornet i samverkan med Yxhammars-
mottagningen skulle med förstärkta resurser kunna intensifiera ett arbete även 
för denna målgrupp.  
 
Individ- och familjeomsorgnämndens samlade bedömning är dock att stödet 
barn i Borås bäst skulle kunna tillgodoses genom ett utökat ansvar för 
Anhörigstödet. Stödet för denna målgrupp skulle då bli ett tydligt allmänt riktad 
stöd bland allt annat stöd riktat till andra målgrupper. Något som skulle 
underlätta för såväl barn/ungdomar som föräldrar att ta en kontakt och även 
delta i gruppsamtal. Anhörigstödet som är fokuserade på att hjälpa anhörig och 
arbeta allmänt inriktat har även lättare att anpassa sitt arbete och planera olika 
former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplats till andra 
insatser inom nämnden som är mer individinriktade och vanligtvis 
behovsbedömda. 
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I Budget 2020 fick Vård och äldrenämnden ett uppdrag att utreda ”att erbjuda 
anhörigstöd till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, 
syskon eller andra i sin närhet.” 
 
Uppdraget redovisades vid nämndens möte den 21 september 2020, VAN 
2020-00217.1.1.3.1. Vård- och äldrenämnden beslöt att föreslå 
Kommunfullmäktige att utöka anhörigstödet i Borås Stad att det ska omfatta 
barn under 18 år samt att anslag tilldelas för uppdraget i budgeten. 
 
Anhörigstöd förekommer i Borås Stad både som indirekt stöd och direkt stöd. 
Indirekt stöd kan vara hemvårdsbidrag, avlastning, korttidsinsatser och 
liknande. Direkt anhörigstöd finns genom anhörigkonsulenter som utgår från 
Träffpunkt Simonsland samt Yxhammarsmottagningen och Hopptornet. Det 
finns också föreningsstödda verksamheter men inget utöver det som redovisats 
i kommunal regi. Detta är enskilda enheter vilket betyder att det saknas ett 
sammanhållet anhörigstöd för barn och unga och att allt pekar på att behovet 
för ett sammanhållet anhörigstöd existerar.   
 
Kommunstyrelsens bedömning är dock att stödet till barn i missbruksmiljö ej är 
tillräckligt. Hoppborgen erbjuder stöd till barn vars föräldrar ligger i skilsmässa, 
och Solrosen till barn vars föräldrar sitter i fängelse. Missbruksbarn kan 
eventuellt få biståndsbeslut på samtal. Vad barnen i missbruksmiljö främst 
behöver är att få träffa andra barn i samma situation så att de inte tror sig vara 
ensamma i sin situation. Här föreligger uppenbara brister i kommunens 
verksamheter 
 
Kommunstyrelsen noterar vidare att organisationen Junis, som har undersökt 
kommunernas stöd till barn i familjer med missbruksproblem sedan 2004, att 
dessa barn inte nås av samhällets insatser och det stöd som de har rätt till. Årets 
undersökning visar på samma nedslående resultat och är en bekräftelse på att 
samhällets upptäckts- och stödstrukturer inte når alla de barn som far illa till 
följd av missbruk.  
 
Kommunstyrelsen tillstyrker med anledning av ovan motionen. Motionens 
förslag till verksamhet ger ett välbehövligt komplement i det pågående arbetet 
att stötta barn i missbruksmiljö. 
 
Kommunstyrelsens ställningstagande 
Innehållet i motionen stämmer till vissa delar överens med uppdraget i Budget 
2020, men Kommunstyrelsen anser att mer arbete kvarstår för att stärka 
målgruppen. Motionen ska därför bifallas. 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00119 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Jan Nilsson (SD): Motion: Hjälp barn 
i missbruksmiljö! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige tillstyrker motionen.  

Sammanfattning 
Jan Nilsson (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-02-21 
lämnat in förslaget att uppdra åt Individ- och familjeomsorgsnämnden att 
upprätta en verksamhet för stöttning av barn vars föräldrar har missbruk.  

Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden som 
har beslutat att motionen är besvarad. Sverigedemokraterna har reserverat sig i 
ärendet. 

Innehållet i motionen stämmer till vissa delar överens med uppdraget i Budget 
2020, men Kommunstyrelsen anser att mer arbete kvarstår för att stärka 
målgruppen.  
 

Ärendet i sin helhet 

Jan Nilsson (SD) lämnade vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-
02-21 in förslaget att uppdra åt Individ- och familjeomsorgsnämnden att 
upprätta en verksamhet för stöttning av barn vars föräldrar har missbruk. 
Under 1990-talet fanns en verksamhet som motionären tycker var 
välfungerande och hade en bra effekt på utsatta barn. 
Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden som 
har beslutat att motionen är besvarad. Sverigedemokraterna har reserverat sig i 
ärendet.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har svarat att en verksamhet på 
Yxhammarsmottagningen fångar upp dessa barn. Mottagningen fångar dock 
inte upp alla i målgruppen eftersom mottagningen behandlar den individ som 
missbrukar. Anhörigstödet på Mötesplatsen, Hopptornet, fyller en därför en 
kompletterande funktion genom att de har fokus på anhöriga. För att utveckla 
insatserna och utforma ett stöd för målgruppen krävs utökade ekonomiska 
resurser.   
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I Budget 2020 fick Vård och äldrenämnden ett uppdrag att utreda ”att erbjuda 
anhörigstöd till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, 
syskon eller andra i sin närhet.” 
 
Uppdraget redovisades vid nämndens möte den 21 september 2020, VAN 
2020-00217.1.1.3.1. Vård- och äldrenämnden beslöt att föreslå 
Kommunfullmäktige att utöka anhörigstödet i Borås Stad att det ska omfatta 
barn under 18 år samt att anslag tilldelas för uppdraget i budgeten. 
 
Anhörigstöd förekommer i Borås Stad både som indirekt stöd och direkt stöd. 
Indirekt stöd kan vara hemvårdsbidrag, avlastning, korttidsinsatser och 
liknande. Direkt anhörigstöd finns genom anhörigkonsulenter som utgår från 
Träffpunkt Simonsland samt Yxhammarsmottagningen och Hopptornet. Det 
finns också föreningsstödda verksamheter men inget utöver det som redovisats 
i kommunal regi. Detta är enskilda enheter vilket betyder att det saknas ett 
sammanhållet anhörigstöd för barn och unga och att allt pekar på att behovet 
för ett sammanhållet anhörigstöd existerar.   
 
Kommunstyrelsens bedömning är dock att stödet till barn i missbruksmiljö ej är 
tillräckligt. Hoppborgen erbjuder stöd till barn vars föräldrar ligger i skilsmässa, 
och Solrosen till barn vars föräldrar sitter i fängelse. Missbruksbarn kan 
eventuellt få biståndsbeslut på samtal. Vad barnen i missbruksmiljö främst 
behöver är att få träffa andra barn i samma situation så att de inte tror sig vara 
ensamma i sin situation. Här föreligger uppenbara brister i kommunens 
verksamheter 
 
Kommunstyrelsen noterar vidare att organisationen Junis, som har undersökt 
kommunernas stöd till barn i familjer med missbruksproblem sedan 2004, att 
dessa barn inte nås av samhällets insatser och det stöd som de har rätt till. Årets 
undersökning visar på samma nedslående resultat och är en bekräftelse på att 
samhällets upptäckts- och stödstrukturer inte når alla de barn som far illa till 
följd av missbruk.  
 
Kommunstyrelsen tillstyrker med anledning av ovan motionen. Motionens 
förslag till verksamhet ger ett välbehövligt komplement i det pågående arbetet 
att stötta barn i missbruksmiljö. 
 
Kommunstyrelsens ställningstagande 
Innehållet i motionen stämmer till vissa delar överens med uppdraget i Budget 
2020, men Kommunstyrelsen anser att mer arbete kvarstår för att stärka 
målgruppen. Motionen ska därför bifallas. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Jan Nilsson (SD): Motion: Hjälp barn 
i missbruksmiljö! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige tillstyrker motionen.  

Sammanfattning 
Jan Nilsson (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-02-21 
lämnat in förslaget att uppdra åt Individ- och familjeomsorgsnämnden att 
upprätta en verksamhet för stöttning av barn vars föräldrar har missbruk.  

Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden som 
har beslutat att motionen är besvarad. Sverigedemokraterna har reserverat sig i 
ärendet. 

Innehållet i motionen stämmer till vissa delar överens med uppdraget i Budget 
2020, men Kommunstyrelsen anser att mer arbete kvarstår för att stärka 
målgruppen.  
 

Ärendet i sin helhet 

Jan Nilsson (SD) lämnade vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-
02-21 in förslaget att uppdra åt Individ- och familjeomsorgsnämnden att 
upprätta en verksamhet för stöttning av barn vars föräldrar har missbruk. 
Under 1990-talet fanns en verksamhet som motionären tycker var 
välfungerande och hade en bra effekt på utsatta barn. 
Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden som 
har beslutat att motionen är besvarad. Sverigedemokraterna har reserverat sig i 
ärendet.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har svarat att en verksamhet på 
Yxhammarsmottagningen fångar upp dessa barn. Mottagningen fångar dock 
inte upp alla i målgruppen eftersom mottagningen behandlar den individ som 
missbrukar. Anhörigstödet på Mötesplatsen, Hopptornet, fyller en därför en 
kompletterande funktion genom att de har fokus på anhöriga. För att utveckla 
insatserna och utforma ett stöd för målgruppen krävs utökade ekonomiska 
resurser.   
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M): Boråsavtalet - 
ett lokalt Parisavtal för klimatet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige bifaller motionen 

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

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  
            

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat 
in förslaget att Kommunstyrelsen ska ta initiativ till en kraftsamling där Borås 
Stad bjuder in näringsliv och civilsamhälle till ett samarbete syftande till att 
skapa ett lokalt klimatavtal.      

Motionen påpekar att Borås Stad behöver samla och involvera näringsliv och 
civilsamhälle om vi ska nå uppsatta mål. Ett förslag i motionen är att skapa ett 
lokalt Boråsavtal liknande Parisavtalet. Motionen påpekar även att ett 
framgångsrikt klimatarbete kräver att privatpersoner, företag, kommunen och 
regionen behöver göra aktiva val för att gynna klimatet. Motionären vill se ett 
bredare och större engagemang och öka medvetandet så det blir enklare att göra 
rätt val genom mer information och kunskapsspridning.  

Sedan 2019 när motionen lämnades in så har Borås Stad omorganiserat och 
utökat arbetet med klimatfrågor. En koldioxidbudget har tagits fram som visar 
att vi behöver minska klimatutsläppen med 16 procent per år om vi ska klara 
vår del av Parisavtalet. Samordningen av klimatfrågorna sker nu i 
klimatkommittén som består av tjänstepersoner från Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliet. Ett klimatråd med representanter från alla partier som 
finns i fullmäktige är knytet till klimatkommittén vilket ger en bra koppling 
mellan politik och verksamhet. Klimatrådet är en beredning under 
kommunstyrelsen och sammanträder en gång varje månad. Klimatrådet har  
bjudit in både näringsliv, medborgare och civilsamhälle på olika aktiviteter för 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2021- 

2. Remissyttrande från Individ-och familjeomsorgsnämnden samt 
reservation från Sverigedemokraterna Eva Eriksson och Susanne 
Karlsson, 2019-04-30 

3. Motion av Jan Nilsson (SD) Hjälp barn i missbruksmiljö! 2019-01-28 
4. Anhörigstöd för barn och unga, dnr 2020-00217, 2020-09-21 

  
 

För Sverigedemokraterna, 

 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00840 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M): Boråsavtalet - 
ett lokalt Parisavtal för klimatet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige bifaller motionen 

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

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  
            

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat 
in förslaget att Kommunstyrelsen ska ta initiativ till en kraftsamling där Borås 
Stad bjuder in näringsliv och civilsamhälle till ett samarbete syftande till att 
skapa ett lokalt klimatavtal.      

Motionen påpekar att Borås Stad behöver samla och involvera näringsliv och 
civilsamhälle om vi ska nå uppsatta mål. Ett förslag i motionen är att skapa ett 
lokalt Boråsavtal liknande Parisavtalet. Motionen påpekar även att ett 
framgångsrikt klimatarbete kräver att privatpersoner, företag, kommunen och 
regionen behöver göra aktiva val för att gynna klimatet. Motionären vill se ett 
bredare och större engagemang och öka medvetandet så det blir enklare att göra 
rätt val genom mer information och kunskapsspridning.  

Sedan 2019 när motionen lämnades in så har Borås Stad omorganiserat och 
utökat arbetet med klimatfrågor. En koldioxidbudget har tagits fram som visar 
att vi behöver minska klimatutsläppen med 16 procent per år om vi ska klara 
vår del av Parisavtalet. Samordningen av klimatfrågorna sker nu i 
klimatkommittén som består av tjänstepersoner från Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliet. Ett klimatråd med representanter från alla partier som 
finns i fullmäktige är knytet till klimatkommittén vilket ger en bra koppling 
mellan politik och verksamhet. Klimatrådet är en beredning under 
kommunstyrelsen och sammanträder en gång varje månad. Klimatrådet har  
bjudit in både näringsliv, medborgare och civilsamhälle på olika aktiviteter för 

Nr 101
Svar på motion av Annette Carlson (M): Boråsavtalet - 
ett lokalt Parisavtal för klimatet
2021-06-07 Dnr KS 2019-00840 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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att skapa förankring, delaktighet och samverkan. Detta ensamt kommer 
självklart inte räcka för att skapa ett bredare och stärkare engagemang, därför 
behöver klimatkommittén utveckla det utåtriktade klimatarbetet i samverkan 
med andra aktörer. Under detta år har klimatkommittén fokuserat på att 
utveckla och utöka arbetet med klimatfrågor inom kommunkoncernen Borås 
Stad. Efterhand som förvaltningar och bolag blir mer självgående i det arbetet, 
så kommer fokus vara på det utåtriktade arbetet och då i samverkan med andra 
aktörer. De första stegen har redan tagits för att undersöka möjliga 
gemensamma projekt och intresset verkar stort. I den mån det är möjligt så 
kommer klimatkommittén söka medel utifrån för att utöka och snabba på 
samverkan med civilsamhälle, forskning och näringsliv.    

Beredning av motionen har skett med klimatrådet och klimatkommittén.          

Beslutsunderlag 
1. Motion: Boråsavtalet – ett lokalt Parisavtal för klimatet, 20190925 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Annette Carlson (M) 
 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Boråsavtalet - ett lokalt Parisavtal för klimatet 
Klimatförändringar och miljöproblem hör till vår tids stora globala utmaningar och 
lösningarna är ofta gränsöverskridande, men det reella miljöarbetet börjar trots allt i 
kommunerna. Ett ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en naturlig och 
integrerad del i alla stadens verksamheter. I Borås finns det förbättringsområden inom alla 
delar både vad det gäller miljöförbättrande åtgärder och klimatsmarta lösningar.  
 
Rubriken ”Borås - en ledande miljökommun” finns i Borås Stads miljömål. Trots ambitiösa 
mål och intentioner lyckas Borås endast placera sig på plats 17, inom kommungruppen 
större städer och kommuner nära större stad i Aktuell hållbarhets kommunranking. En 
kommun med höga ambitioner ska naturligtvis ligga betydligt högre. 
 
Till 2021 ska nya miljömål antas och för att få hela Borås att bidra till att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen ser Moderaterna ett behov av att 
involvera och samla näringsliv och civilsamhälle för att tillsammans med staden arbeta 
gemensamt för att nå målen.  

Liksom Parisavtalet samlade världens regeringar skulle ett Boråsavtal kunna betyda ett 
effektivare lokalt klimatarbete, där staden och andra aktörer i framkant jobbar mot samma 
mål och ger draghjälp åt varandra. Vi föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta initiativ till en kraftsamling där staden bjuder in näringsliv och civilsamhälle till ett 
samarbete syftande till att skapa ett lokalt klimatavtal.  

Miljöarbete börjar lokalt. För att klimatarbetet ska bli framgångsrikt krävs att privatpersoner, 
företag, kommunen och regionenen gör aktiva val för att gynna klimatet. Ingen kan göra allt, 
men alla kan göra något. Med ett ökat fokus på klimatfrågan i kommunen hoppas vi se ett 
bredare och större engagemang. Genom mer information och kunskapsspridning ska vi öka 
medvetandet så att det blir enklare att göra rätt val. Det ska vara lätt att göra rätt. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta   
 
ge Kommunstyrelsen uppdraget att ta initiativ till en kraftsamling där staden bjuder in 
näringsliv och civilsamhälle till ett samarbete syftande till att skapa ett lokalt klimatavtal. 
Uppdraget ska vara utfört och redovisat i kommunstyrelsen senast den 31 december 2020. 
 
För Moderata Samlingspartiet i Borås 
 
Annette Carlson (M)  

Borås Stad 
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att skapa förankring, delaktighet och samverkan. Detta ensamt kommer 
självklart inte räcka för att skapa ett bredare och stärkare engagemang, därför 
behöver klimatkommittén utveckla det utåtriktade klimatarbetet i samverkan 
med andra aktörer. Under detta år har klimatkommittén fokuserat på att 
utveckla och utöka arbetet med klimatfrågor inom kommunkoncernen Borås 
Stad. Efterhand som förvaltningar och bolag blir mer självgående i det arbetet, 
så kommer fokus vara på det utåtriktade arbetet och då i samverkan med andra 
aktörer. De första stegen har redan tagits för att undersöka möjliga 
gemensamma projekt och intresset verkar stort. I den mån det är möjligt så 
kommer klimatkommittén söka medel utifrån för att utöka och snabba på 
samverkan med civilsamhälle, forskning och näringsliv.    

Beredning av motionen har skett med klimatrådet och klimatkommittén.          

Beslutsunderlag 
1. Motion: Boråsavtalet – ett lokalt Parisavtal för klimatet, 20190925 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Annette Carlson (M) 
 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M): Boråsavtalet - 
ett lokalt Parisavtal för klimatet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.         

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat 
in förslaget att Kommunstyrelsen ska ta initiativ till en kraftsamling där Borås 
Stad bjuder in näringsliv och civilsamhälle till ett samarbete syftande till att 
skapa ett lokalt klimatavtal.      

Motionen påpekar att Borås Stad behöver samla och involvera näringsliv och 
civilsamhälle om vi ska nå uppsatta mål. Ett förslag i motionen är att skapa ett 
lokalt Boråsavtal liknande Parisavtalet. Motionen påpekar även att ett 
framgångsrikt klimatarbete kräver att privatpersoner, företag, kommunen och 
regionen behöver göra aktiva val för att gynna klimatet. Motionären vill se ett 
bredare och större engagemang och öka medvetandet så det blir enklare att göra 
rätt val genom mer information och kunskapsspridning.  

Sedan 2019 när motionen lämnades in så har Borås Stad omorganiserat och 
utökat arbetet med klimatfrågor. En koldioxidbudget har tagits fram som visar 
att vi behöver minska klimatutsläppen med 16 procent per år om vi ska klara 
vår del av Parisavtalet. Samordningen av klimatfrågorna sker nu i 
klimatkommittén som består av tjänstepersoner från Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliet. Ett klimatråd med representanter från alla partier som 
finns i fullmäktige är knytet till klimatkommittén vilket ger en bra koppling 
mellan politik och verksamhet. Klimatrådet är en beredning under 
kommunstyrelsen och sammanträder en gång varje månad. Klimatrådet har  
bjudit in både näringsliv, medborgare och civilsamhälle på olika aktiviteter för 
att skapa förankring, delaktighet och samverkan. Detta ensamt kommer 
självklart inte räcka för att skapa ett bredare och stärkare engagemang, därför 
behöver klimatkommittén utveckla det utåtriktade klimatarbetet i samverkan 
med andra aktörer. Under detta år har klimatkommittén fokuserat på att 
utveckla och utöka arbetet med klimatfrågor inom kommunkoncernen Borås 
Stad. Efterhand som förvaltningar och bolag blir mer självgående i det arbetet, 
så kommer fokus vara på det utåtriktade arbetet och då i samverkan med andra 
aktörer. De första stegen har redan tagits för att undersöka möjliga 

Protokollsanteckning  Kommunstyrelsen 
  2021-06-07 
 

    

 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

 

SP10 Svar på motion av Annette Carlson (M): Boråsavtalet - ett lokalt Parisavtal för 
klimatet 
 
I kommunstyrelsens svar på motionen framförs att Borås stad har bildat ett klimatråd som har bjudit 
in näringsliv, medborgare och civilsamhälle till olika aktiviteter. Motionens syfte är inte bara att bjuda 
in till aktiviteter utan också till ett aktivt och gemensamt samarbete för klimatet och skapa ett lokalt 
klimatavtal.  
 
Borås stad ska vara en ledande miljökommun i Sverige. Liksom hur Parisavtalet samlade världens 
regeringar skulle ett Boråsavtal kunna samla lokala aktörer till ett effektivare lokalt klimatarbete. 
Genom att samla näringslivet, civilsamhället, forskningen och gemensamt komma överens om man 
ska jobbat med klimatet anser Moderaterna och Kristdemokraterna är ett arbetssätt som kan göra 
skillnad för ett hållbart Borås. Moderaterna ser fram emot att följa det fortsatta klimatarbetet i Borås 
och en första utvärdering av klimatrådet och om hur upprättandet av ett lokalt klimatavtal fortgår.  
 
 
För Allianspartierna  

Moderaterna    Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00840 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M): Boråsavtalet - 
ett lokalt Parisavtal för klimatet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.         

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat 
in förslaget att Kommunstyrelsen ska ta initiativ till en kraftsamling där Borås 
Stad bjuder in näringsliv och civilsamhälle till ett samarbete syftande till att 
skapa ett lokalt klimatavtal.      

Motionen påpekar att Borås Stad behöver samla och involvera näringsliv och 
civilsamhälle om vi ska nå uppsatta mål. Ett förslag i motionen är att skapa ett 
lokalt Boråsavtal liknande Parisavtalet. Motionen påpekar även att ett 
framgångsrikt klimatarbete kräver att privatpersoner, företag, kommunen och 
regionen behöver göra aktiva val för att gynna klimatet. Motionären vill se ett 
bredare och större engagemang och öka medvetandet så det blir enklare att göra 
rätt val genom mer information och kunskapsspridning.  

Sedan 2019 när motionen lämnades in så har Borås Stad omorganiserat och 
utökat arbetet med klimatfrågor. En koldioxidbudget har tagits fram som visar 
att vi behöver minska klimatutsläppen med 16 procent per år om vi ska klara 
vår del av Parisavtalet. Samordningen av klimatfrågorna sker nu i 
klimatkommittén som består av tjänstepersoner från Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliet. Ett klimatråd med representanter från alla partier som 
finns i fullmäktige är knytet till klimatkommittén vilket ger en bra koppling 
mellan politik och verksamhet. Klimatrådet är en beredning under 
kommunstyrelsen och sammanträder en gång varje månad. Klimatrådet har  
bjudit in både näringsliv, medborgare och civilsamhälle på olika aktiviteter för 
att skapa förankring, delaktighet och samverkan. Detta ensamt kommer 
självklart inte räcka för att skapa ett bredare och stärkare engagemang, därför 
behöver klimatkommittén utveckla det utåtriktade klimatarbetet i samverkan 
med andra aktörer. Under detta år har klimatkommittén fokuserat på att 
utveckla och utöka arbetet med klimatfrågor inom kommunkoncernen Borås 
Stad. Efterhand som förvaltningar och bolag blir mer självgående i det arbetet, 
så kommer fokus vara på det utåtriktade arbetet och då i samverkan med andra 
aktörer. De första stegen har redan tagits för att undersöka möjliga 

Protokollsanteckning  Kommunstyrelsen 
  2021-06-07 
 

    

 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

 

SP10 Svar på motion av Annette Carlson (M): Boråsavtalet - ett lokalt Parisavtal för 
klimatet 
 
I kommunstyrelsens svar på motionen framförs att Borås stad har bildat ett klimatråd som har bjudit 
in näringsliv, medborgare och civilsamhälle till olika aktiviteter. Motionens syfte är inte bara att bjuda 
in till aktiviteter utan också till ett aktivt och gemensamt samarbete för klimatet och skapa ett lokalt 
klimatavtal.  
 
Borås stad ska vara en ledande miljökommun i Sverige. Liksom hur Parisavtalet samlade världens 
regeringar skulle ett Boråsavtal kunna samla lokala aktörer till ett effektivare lokalt klimatarbete. 
Genom att samla näringslivet, civilsamhället, forskningen och gemensamt komma överens om man 
ska jobbat med klimatet anser Moderaterna och Kristdemokraterna är ett arbetssätt som kan göra 
skillnad för ett hållbart Borås. Moderaterna ser fram emot att följa det fortsatta klimatarbetet i Borås 
och en första utvärdering av klimatrådet och om hur upprättandet av ett lokalt klimatavtal fortgår.  
 
 
För Allianspartierna  

Moderaterna    Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) Tillsätt en lokal 
Corona-kommission  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad. 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  
             

Sammanfattning 
Ulrik Nilsson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-27 
lämnat in förslaget att tillsätta en lokal Corona-kommission för att utreda Borås 
Stads hantering av covid-19 och dess konsekvenser samt för att dra lärdomar 
inför framtida krissituationer.  

Den centrala krisledningsstaben har låtit en utomstående granskare göra en 
utvärdering av deras arbete i ett lärande perspektiv.1 I den rapporten var 
slutsatsen att Borås Stads hantering av pandemin fungerat bra.  I utvärderingen 
finns även rekommendationer på kort och långsikt att ta med i det fortsatta 
arbetet. Bland annat var en lärdom att det finns ett behov av att tänka mer 
strategiskt inför kommande kriser. 

Fritids-och folkhälsoförvaltningen har gjort två rapporter under 2020 om hur 
covid-19 påverkat olika målgrupper. En med fokus på åldersgruppen 70 år och 
äldre som gjordes utifrån inhämtat intryck från de tjänstepersoner som jobbar 
strategiskt med frågor som rör äldre i Borås Stad och intervjuer med målgruppen.  
Den andra om sociala risker med fokus på barn-och unga som gjordes med en 
analysgrupp bestående främst av de förvaltningar och externa aktörer som finns 
representerade i det brottsförebyggande rådet.  

Stadsrevisionen planerar att genomföra en granskning av Borås Stads hantering 
av coronapandemin enligt revisionsplanen för 2021. Fokus kommer att ligga 
både på traditionella ansvarsfrågor, arbetsdelning, och koordinering och på ett 
framåtsyftande lärande perspektiv. 

                                                      
1 Rapport för Borås Stad-Utvärdering av krisledningsarbete under Coronaviruspandemin 2021-
02-23 
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gemensamma projekt och intresset verkar stort. I den mån det är möjligt så 
kommer klimatkommittén söka medel utifrån för att utöka och snabba på 
samverkan med civilsamhälle, forskning och näringsliv.    

Beredning av motionen har skett med klimatrådet och klimatkommittén.          

Beslutsunderlag 
1. Motion: Boråsavtalet – ett lokalt Parisavtal för klimatet, 20190925 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Annette Carlson (M) 
 

 

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

 

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) Tillsätt en lokal 
Corona-kommission  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad. 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  
             

Sammanfattning 
Ulrik Nilsson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-27 
lämnat in förslaget att tillsätta en lokal Corona-kommission för att utreda Borås 
Stads hantering av covid-19 och dess konsekvenser samt för att dra lärdomar 
inför framtida krissituationer.  

Den centrala krisledningsstaben har låtit en utomstående granskare göra en 
utvärdering av deras arbete i ett lärande perspektiv.1 I den rapporten var 
slutsatsen att Borås Stads hantering av pandemin fungerat bra.  I utvärderingen 
finns även rekommendationer på kort och långsikt att ta med i det fortsatta 
arbetet. Bland annat var en lärdom att det finns ett behov av att tänka mer 
strategiskt inför kommande kriser. 

Fritids-och folkhälsoförvaltningen har gjort två rapporter under 2020 om hur 
covid-19 påverkat olika målgrupper. En med fokus på åldersgruppen 70 år och 
äldre som gjordes utifrån inhämtat intryck från de tjänstepersoner som jobbar 
strategiskt med frågor som rör äldre i Borås Stad och intervjuer med målgruppen.  
Den andra om sociala risker med fokus på barn-och unga som gjordes med en 
analysgrupp bestående främst av de förvaltningar och externa aktörer som finns 
representerade i det brottsförebyggande rådet.  

Stadsrevisionen planerar att genomföra en granskning av Borås Stads hantering 
av coronapandemin enligt revisionsplanen för 2021. Fokus kommer att ligga 
både på traditionella ansvarsfrågor, arbetsdelning, och koordinering och på ett 
framåtsyftande lärande perspektiv. 

                                                      
1 Rapport för Borås Stad-Utvärdering av krisledningsarbete under Coronaviruspandemin 2021-
02-23 

Nr 102
Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) Tillsätt en lokal 
Corona-kommission
2021-06-07 Dnr KS 2020-00640 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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gemensamma projekt och intresset verkar stort. I den mån det är möjligt så 
kommer klimatkommittén söka medel utifrån för att utöka och snabba på 
samverkan med civilsamhälle, forskning och näringsliv.    

Beredning av motionen har skett med klimatrådet och klimatkommittén.          

Beslutsunderlag 
1. Motion: Boråsavtalet – ett lokalt Parisavtal för klimatet, 20190925 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Annette Carlson (M) 
 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen bedömer att Stadsrevisions syfte med sin granskning ligger i 
linje med motionens intention och anser därmed att det inte behöver tillsättas 
en separat kommission, utan att Stadsrevisions rapport kan vara en viktig del i 
utvärderingen av corona-hanteringen. Utöver den planerade granskningen har 
utvärderingen som redan gjorts av en utomstående granskare när det gäller den 
centrala krisledningsstaben, varit en viktig kunskap för att få en uppfattning på 
vad som fungerat bra och vad som behöver förbättras i det pågående 
krisledningsarbetet.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion- Tillsätt en lokal Corona-kommission 
2. Bilaga 1- Effekter av coronaviruset - fokus på åldersgruppen 70 år och 

äldre 
3. Bilaga 2 -Sociala risker utifrån covid-19-pandemin - Fokus barn och 

unga 
  
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
2. Centrala krisledningsstaben 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Motion: Tillsätt en lokal corona-kommission  
 
Ibland behöver en kommun eller annan organisation kraftsamla för ett gemensamt och 
överordnat mål, så är det med arbetet med att begränsa spridningen av Corona/Covid-19. Det är 
viktigt att kommunen är förmögen att snabbt, effektivt och med kort fördröjning kunna fatta och 
verkställa beslut, som ofta kan vara relativt långtgående. För att uppnå detta är det ofta så att 
beslutsorgan får extraordinära befogenheter, ibland formellt men oftast informellt (s.k. borgfred). 
 
Erfarenheter från situationer där man givit eller tagit sig extraordinära befogenheter visar att det 
är viktigt att dels tidigt besluta hur detta skall utvärderas dels införa ett system där 
befogenheterna utvärderas fortlöpande. 
 
I Borås har vi nu under snart fem månader (vid tidpunkten då föreliggande motion läggs) haft en 
situation där vissa demokratiska kontroller åsidosatts och där vi vare sig har ett system för 
omprövning (kan bero på att det i grunden är frivilliga överenskommelser mellan partier) eller har 
tagit ställning till hur utvärdering skall ske. 
 
Det främsta skälet till att tidigt besluta om utvärdering är att man därmed kan väga åtgärderna 
mot det man vet vid tillfället och inte mot vad man i framtiden vet. 
 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Tillsätta en lokal corona-kommission för att utreda Borås Stads hantering av covid-19 och dess 
konsekvenser samt för att dra lärdomar inför framtida krissituationer.  

 

Ulrik Nilsson (M)  
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Kommunstyrelsen bedömer att Stadsrevisions syfte med sin granskning ligger i 
linje med motionens intention och anser därmed att det inte behöver tillsättas 
en separat kommission, utan att Stadsrevisions rapport kan vara en viktig del i 
utvärderingen av corona-hanteringen. Utöver den planerade granskningen har 
utvärderingen som redan gjorts av en utomstående granskare när det gäller den 
centrala krisledningsstaben, varit en viktig kunskap för att få en uppfattning på 
vad som fungerat bra och vad som behöver förbättras i det pågående 
krisledningsarbetet.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion- Tillsätt en lokal Corona-kommission 
2. Bilaga 1- Effekter av coronaviruset - fokus på åldersgruppen 70 år och 

äldre 
3. Bilaga 2 -Sociala risker utifrån covid-19-pandemin - Fokus barn och 

unga 
  
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
2. Centrala krisledningsstaben 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Sammanfattning 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen fick i april 2020 uppdraget av 
Krisledningsstaben samordna ett analysarbete gällande konsekvenserna på kort 
och lång sikt av coronaviruset, ur ett folkhälsoperspektiv.  

Striktare rekommendationer har gällt sedan i mars för personer som är 70 år 
eller äldre jämfört med andra åldersgrupper. Målgruppen 70 år och äldre som 
bor i Borås är över 16 000 personer. Detta är en väldigt heterogen grupp där 
hälsa, livsvillkor och preferenser skiljer sig åt.  

Uppdraget är att göra en analys av hur personer 70 år och äldre i Borås har det i 
coronapandemin och ta fram förslag på åtgärder på kort och lång sikt. 

Allt utbud i Borås Stad som verkade förebyggande mot ohälsa och främjande 
för hälsa, specifikt riktat till åldersgruppen 65 år och äldre är stängda sedan i 
mitten av mars. Stödlinjen startades upp i mars för att stötta äldre och 
riskgrupper, de erbjuder såväl praktisk hjälp som någon att prata med. 

Vi har använt oss av omvärldsbevakning, inhämtat intryck från tjänstepersoner 
som jobbar strategiskt med frågor som rör äldre i Borås Stad och intervjuat 
målgruppen.  

Hälsan bland boråsare 70 år och äldre har påverkas fysiskt, psykiskt, socialt och 
existentiellt av coronaviruset. Det finns ett brett spann, från de som knappt 
vågar sig ut till de som hittar andra sätt att umgås och är helt lugna. Det finns 
många berättelser om stark oro och rädsla. Flera vi har pratat med tar ansvar 
och håller kontakt med andra äldre. Många vittnar om den medmänsklighet 
som upplevs under denna tid, det lilla spelar roll. Det finns en stor längtan efter 
sammanhang och det sociala. Äldre verkar klara sig bra praktiskt. De som är 
ofrivilligt ensamma, lider av psykisk ohälsa samt anhörigvårdare är extra utsatta 
i pandemin. 

Förslag till insatser:  

 Ta fram statistik på hur boråsare 65 år och äldre mår.  

 Samarbete mellan fler förvaltningar för ett hälsosamt åldrande. 

 Kraftsamla kring ofrivillig ensamhet. 

 Permanenta Stödlinjen. 

 Se till att ha beredskap för att möta psykisk ohälsa.  

 Fokus på insatser kring fysisk-, psykisk-, social- och existentiell hälsa. 

 Satsa på digitalisering för åldersgruppen 65 år och äldre. 

 Skicka ett brev till boråsare 70 år och äldre med budskapet håll ut. 

 Fixartjänst eller liknande service behövs omgående för att undvika 
fallolyckor. 
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1 Bakgrund 
Sedan i mitten av mars 2020 uppmanas personer 70 år och äldre att begränsa 
sina sociala kontakter på grund av det nya coronaviruset. Strikta 
rekommendationer har sedan dess gällt för personer som är 70 år eller äldre 
jämfört med andra åldersgrupper.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen fick under april 2020 uppdraget av 
Krisledningsstaben att samordna ett analysarbete avseende konsekvenserna på 
kort och lång sikt av coronapandemin ur ett folkhälsoperspektiv framförallt 
gällande barn och unga. Fritids- och folkhälsoförvaltningen initierade utifrån 
sitt folkhälsouppdrag senare även ett arbete gällande en analys av hur 
coronaviruset drabbar 70 år och äldre. Vi som fick uppdraget jobbar med 
folkhälsa på Fritids- och folkhälsoförvaltningen och har i våra tjänster uppdrag 
gällande äldres hälsa.  

Målgruppen är personer 70 år och äldre som bor i Borås, över 16 000 personer 
varav ca 9 000 är kvinnor och ca 7 000 män. Det bör förtydligas att målgruppen 
inte är boende på vård- och omsorgsboende (ca 5 % av gruppen 70 år och 
äldre). Det bör också poängteras att detta är en väldigt heterogen grupp. Den 
inkluderar flera generationer, där hälsan är ojämlikt fördelad. En hel del har god 
ekonomi medan andra lever på knappa marginaler. Det finns en stor spridning i 
utbildningsbakgrund, de som är helt friska till de som har psykiska eller fysiska 
begränsningar och behöver hjälp i sin vardag. Det finns de som är 
anhörigvårdare, många som engagerar sig i volontärarbete, personer som 
arbetar, de med stora sociala kontaktnät till de som är ofrivilligt ensamma och 
allt däremellan. Det finns de som har flyttat till Borås i äldre eller yngre ålder 
och de som har bott här i hela sina liv. De flesta har svenska som modersmål, 
andra finska eller annat språk. För att bara nämna några saker som skiljer denna 
”grupp” åt.  

2 Uppdrag och syfte 
Uppdraget är att göra en analys av hur personer 70 år och äldre i Borås har det i 
tider av coronapandemin och ta fram förslag på åtgärder på kort och lång sikt. 

3 Beskrivning av nuläge 
I mitten av mars stängde mötesplatserna för seniorer i Borås Stad sin 
verksamhet och Träffpunkt Simonsland pausade sina aktiviteter, restaurangerna 
för seniorer är stängda tills vidare. Även pensionärsföreningar och liknande 
organisationer pausade sina aktiviteter i samband med de nya restriktionerna för 
70 år och äldre. Stödlinjen i Borås Stad utgår från Träffpunkt Simonsland och 
startades upp i mitten av mars för att stötta äldre och riskgrupper. Stödlinjen 
erbjuder såväl praktisk hjälp som att kunna finnas där för de som är oroliga och 
vill ha någon att prata med. Information om Stödlinjen spreds i Borås Stads 
kanaler och det gick även senare ut ett brev till samtliga personer i Borås 70 år 
och äldre, med information om Stödlinjen och annan service som finns. I 
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mitten av juni har närmare 1 500 ärenden tagits emot. Flera organisationer som 
Norrby IF och Svenska kyrkan har engagerat sig i Stödlinjen och dessutom 
finns över 200 frivilliga boråsare (så kallade MedBoråsare) som har anmält sig 
att hjälpa till. Tillfällig hemleverans utgörs av färdtjänstens personal och kör ut 
varor från flera butiker i staden. 

4 Tillvägagångssätt 
För att ta fram underlaget har vi använt oss av tre delar, (1) omvärldsbevakning, 
(2) inhämtat intryck från tjänstepersoner som jobbar strategiskt med frågor som 
rör äldre och de som jobbar med Stödlinjen samt (3) intervjuer med personer i 
målgruppen.  

1) SKR, Sveriges Kommuner och Regioner jobbar med att analysera 
situationen med coronaviruset för flera målgrupper bland annat äldre. 
Vi har tagit del av det materialet, liksom analyser och rapporter från 
Folkhälsomyndigheten. Vi har kontakt med andra kommuner som 
jobbar med liknande arbete. Vi har också tagit del av intervjuer/artiklar 
med de främsta inom området, som Ingmar Skoog (föreståndare för 
AgeCap - centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs Universitet) och 
Susanne Rolfner Suvanto (som bland annat har jobbat som regeringens 
särskilda utredare för att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för 
äldreomsorgen).  

2) Äldreombudet i Borås Stad, strateger på Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen liksom flera funktioner inom 
förebyggandeenheten i Vård- och äldreförvaltningen har träffats för att 
gå igenom material och dela med sig av sina erfarenheter. Samtliga som 
jobbar med Stödlinjen har intervjuas.  

3) Målgruppen själva intervjuades av tjänstepersoner samt av 
pensionärsföreningar, Röda korset och Svenska kyrkan. Sammanlagt har 
cirka 300 röster från målgruppen hörts under denna fas. 
Tjänstepersoner själva stod för 20 intervjuer medan resten av rösterna 
samlades in från organisationer. Av de 20 personerna som intervjuades 
av tjänstepersoner var det 2/3 kvinnor och 1/3 män. Det var jämnt 
uppdelat mellan de som var mellan 70-80 år och mellan 80-90 år. Bara 
två av intervjupersonerna var över 90 år. En person som intervjuades 
var under 70 år men hade själv mycket kontakt med äldre medlemmar i 
församlingen.  
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5 Analys och tolkning 
I analysfasen kunde vi se sju olika teman från det insamlade underlaget, som 
beskriver den bild vi fått av hur boråsare 70 år och äldre har det i dessa tider.  
 

Har påverkat alla aspekter av hälsa 

Inom folkhälsa pratar vi om att det finns flera aspekter av hälsa, ofta nämns den 
fysiska, psykiska och sociala hälsan. Internationellt brukar man även prata om 
en fjärde aspekt, nämligen den existentiella hälsan. Det har tydligt kommit fram 
att alla dessa aspekter av hälsan påverkas i coronapandemin, inte minst har det 
fångats upp av tjänstepersoner liksom de som har haft kontakt med många 
äldre men också i enskilda intervjuer. När det gäller den fysiska hälsan, handlar 
det om kroppens tillstånd. Fysisk aktivitet, kost, alkohol med mera påverkar 
den fysiska hälsan. Enligt SKR och Folkhälsomyndigheten finns risk för 
stillasittande, sämre kosthållning och högre alkoholkonsumtion till följd av 
coronapandemin, vilket bland annat kan leda till ökade fallolyckor. Färre kan 
antas söka vård för andra skador/sjukdomar då vården signalerar att läget är 
ansträngt eller äldre är rädda för att besöka vårdinstanser. Den psykiska hälsan 
är något det slås larm om i dessa tider både av expertis nationellt och 
tjänstepersoner i Borås Stad. Det framkommer i intervjuer att oron och rädslan 
är hög hos många, de som led av psykisk ohälsa innan och dem i dess närhet 
drabbas hårt då ångesten triggas. Den sociala hälsan har ändrats hos 
målgruppen, då de sociala relationerna har satts på paus eller upprätthålls på 
andra sätt än fysiska. De som träffar vänner och släkt gör det på distans. De vi 
intervjuar som lever ihop med någon verkar uppskatta det. De som är 
anhörigvårdare genomgår däremot en krävande tid. Äldre vars närstående bor 
på Vård- och omsorgsboende är också mycket drabbade. Den existentiella 
hälsan handlar om mening och vilken roll man tillskriver sig i världen bland 
annat. Många har uttryck att de existentiella frågorna blir viktiga i denna tid när 
döden är närvarande och när man får tid att tänka på vad som är viktigt. Dessa 
olika aspekter av hälsa går förstås ihop och påverkar varandra.  

Allt har förändrats (…) det känns tomt - Kvinna 73 år. 

Jag tänker på att jag vill leva så länge att allt blir normalt igen - Kvinna 80 år. 
 

Från de som inte vågar gå ut till de som ser det som ett behövligt avbrott  

Det är ett brett spektra hur personer tar och ser olika på denna situation. Hur 
de hade det innan coronapandemin påverkar situationen under pandemin. 
Hälsan är ojämlikt fördelad och de som hade det svårt innan coronapandemin 
verkar ha det väldigt svårt nu. De som har det bra generellt går igenom detta 
mer rustade, vilket framkommer i intervjuer. Det materiella verkar spela också 
spela roll. Vissa har sommarhus de kan åka till och en bil att färdas i. Det finns 
de som lider av att inte kunna ingå i sina vanliga sammanhang medan andra har 
uttryckt att det är lite skönt med en paus, att de har kommit närmare sin partner 
eller att det mesta är som vanligt. De som lever själva och trivs i sitt eget 
sällskap verkar ha lättare för isoleringen än de som behöver stimulans av andra 
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mitten av juni har närmare 1 500 ärenden tagits emot. Flera organisationer som 
Norrby IF och Svenska kyrkan har engagerat sig i Stödlinjen och dessutom 
finns över 200 frivilliga boråsare (så kallade MedBoråsare) som har anmält sig 
att hjälpa till. Tillfällig hemleverans utgörs av färdtjänstens personal och kör ut 
varor från flera butiker i staden. 

4 Tillvägagångssätt 
För att ta fram underlaget har vi använt oss av tre delar, (1) omvärldsbevakning, 
(2) inhämtat intryck från tjänstepersoner som jobbar strategiskt med frågor som 
rör äldre och de som jobbar med Stödlinjen samt (3) intervjuer med personer i 
målgruppen.  

1) SKR, Sveriges Kommuner och Regioner jobbar med att analysera 
situationen med coronaviruset för flera målgrupper bland annat äldre. 
Vi har tagit del av det materialet, liksom analyser och rapporter från 
Folkhälsomyndigheten. Vi har kontakt med andra kommuner som 
jobbar med liknande arbete. Vi har också tagit del av intervjuer/artiklar 
med de främsta inom området, som Ingmar Skoog (föreståndare för 
AgeCap - centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs Universitet) och 
Susanne Rolfner Suvanto (som bland annat har jobbat som regeringens 
särskilda utredare för att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för 
äldreomsorgen).  

2) Äldreombudet i Borås Stad, strateger på Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen liksom flera funktioner inom 
förebyggandeenheten i Vård- och äldreförvaltningen har träffats för att 
gå igenom material och dela med sig av sina erfarenheter. Samtliga som 
jobbar med Stödlinjen har intervjuas.  

3) Målgruppen själva intervjuades av tjänstepersoner samt av 
pensionärsföreningar, Röda korset och Svenska kyrkan. Sammanlagt har 
cirka 300 röster från målgruppen hörts under denna fas. 
Tjänstepersoner själva stod för 20 intervjuer medan resten av rösterna 
samlades in från organisationer. Av de 20 personerna som intervjuades 
av tjänstepersoner var det 2/3 kvinnor och 1/3 män. Det var jämnt 
uppdelat mellan de som var mellan 70-80 år och mellan 80-90 år. Bara 
två av intervjupersonerna var över 90 år. En person som intervjuades 
var under 70 år men hade själv mycket kontakt med äldre medlemmar i 
församlingen.  
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för att må bra, var en samordnares reflektion som dagligen har kontakt med 
många äldre. Alla äldre vi pratat med följer inte restriktionerna men är 
försiktiga. De flesta vi pratar med har möjlighet att vara utomhus och tar 
promenader, fixar i trädgården eller träffar nära och kära med fysisk distans. 
Någon har inte möjlighet till det och längtar väldigt mycket efter att ta sig ut på 
trappan och kolla på fåglarna i sin fågelholk.  

Har vänner som tar det ganska lugnt, men också vänner som är ”hispiga” och låser inne sig 
och vågar inte träffa någon, de mår inte väl. - Kvinna 80 år. 
 
Tre årsmöten är uppskjutna. Har haft det lugnt och skönt nu (skratt) - Man 85 år. 

 

Rädsla, oro och ensamhet 

Många berättelser vittnar om en utbredd rädsla, oro och ensamhet i dessa tider. 
Samtliga vi varit i kontakt med till exempel Röda korset, Svenska kyrkan, våra 
intervjupersoner, tjänstepersoner som jobbar med Stödlinjen, Fixartjänst, 
Seniorhälsokonsulenterna samt Anhörigstöd med mera vittnar om detta. Det 
finns ångest och bottenlös oro. De som har förlorat en anhörig, har en anhörig 
som bor på Vård- och omsorgsboende eller vårdar en anhörig blir en extra 
utsatt grupp. De sitter med svåra beslut och kanske har svårt att förklara för sin 
anhöriga varför situationen är som den är. Det finns även oro och rädsla för 
egen del, för partner liksom för barn och barnbarn. En sorg att många äldre ska 
behöva sätta livet till och en oro för den corona-strategi som Sverige har valt, 
uttryckte någon enstaka. Det kan vara svårt att få kontakt med vården, upplever 
vissa. De som är allra ensammast, blir än mer isolerade. Gällande Stödlinjen för 
finsktalande har 83 % av de som har ringt in varit i behov av stödsamtal, till 
skillnad från Stödlinjen för svensktalande där de som ringt framförallt varit i 
behov av praktisk hjälp.   

Ensamheten har många dimensioner. - Man 90 år.  

(..) det finns så många ensamma som saknar socialt nätverk. Att de inte har någon att prata 
med - Tjänsteperson på Stödlinjen. 

 

Medmänsklighet 

I flera berättelser poängteras medmänskligheten. Många från civilsamhället har 
telefonkontakt med sina medlemmar, vilket verkar uppskattas mycket. De äldre 
vi har pratat med säger att de har kontakt med sina jämnåriga vänner och att de 
har koll på varandra. Flera får hjälp med handling och en del nämner Stödlinjen 
som ett bra initiativ. Frivilliga boråsare ställer upp med praktiska eller stöttande 
insatser. Många engagerar sig för andra och umgås på det sätt som är möjligt. 
Någon hade myntat begreppet ”coronasittning” då hen träffade vänner ute med 
fysisk distans. Det blev uppenbart för oss i intervjuerna att det lilla spelar roll, 
ett samtal kan göra stor skillnad. Tacksamhet för denna omsorg uttrycks. 
Samtidigt vet vi inte hur många som inte nås och skulle ha behov av det. En 
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pensionärsförening uttryckte att de borde ha uppdaterat mejllistorna så de 
kunde nå alla medlemmar.  

Tänker till på hur bra vi har det i Sverige, att vi finns för varandra, vi ställer upp och hör av 
oss till varandra. - Kvinna 76 år. 

Man ringer runt och frågar hur de mår - Man 84 år.  

 
Längtan efter det sociala 

Något som också kommer fram väldigt tydligt i den bild som tecknas är längtan 
efter det sociala. Flera beskriver det som tråkigt eller långsamt, att allt stannade 
av. Det finns en längtan efter aktiviteter, sammanhang, barn, barnbarn, nära 
och kära. Några uttrycker att de längtar efter att resa och efter kulturupplevelser 
som till exempel konserter och teater. Även om de håller kontakt på olika sätt 
till exempel via telefon, facetime eller träffas ute, så saknas den fysiska 
kontakten och de sociala sammanhangen.   

Saknar håll-i-gånget, saknar det (..) Tråkigt att inte vara på någonting. Umgås med 
människor, barnbarn, krama. - Kvinna 71 år. 

 

Vi klarar oss! 

Även om vissa utrycker att det är jobbigt finns det inga indikationer på att 
gruppen inte skulle klara sig med det praktiska. Karlstads Universitet 
undersöker hur äldre har det i tider av coronapandemin och menar att de äldre 
är tappra, vilket stämmer överens med bilden vi ser. Anhöriga, vänner, partner, 
grannar, Stödlinjen eller andra hjälpfunktioner, onlinetjänster, lokala 
matvaruaffärer eller de själva (på tider då det är lugnt och med handskar 
poängterar vissa) är olika sätt som handling sköts. Det Stödlinjen flaggar för är 
att praktiska saker i hemmet kan börja bli svårt när detta har pågått så lång tid. 
Det kan handla om lampor som har slutat fungera eller batterier i brandvarnare 
som har laddats ur. Det kan innebära livsfara att själv klättra upp på stege. Vi 
vet inte heller om det finns de som inte klarar sig som vi inte når. Bilden vi får 
till oss är i alla fall att boråsare 70 år och äldre ”klarar sig”. Det blir också tydligt 
i våra intervjuer, att de äldre har varit med förr, genom andra samhälleliga kriser 
som krig och tidigare pandemier. Därför kan de ha strategier som yngre inte 
ännu har tillgodosett sig.  

Var med under kriget. Mindre kris nu, men annorlunda. - Kvinna, 92 år. 

Jag klarar mig - Man 84 år. 

 

Kan komma något gott ur detta 

Något som också bör nämnas eftersom det är en tydlig röd tråd genom 
berättelserna är att det finns en optimism bland flera vi intervjuar. De menar att 
det kan komma något gott ur den här krisen, att man får tid att stanna upp och 
tänka till och kanske värderar saker annorlunda. Att man förstår vad som är 
viktigt nu. Några nämner att de har blivit bättre på det digitala, någon 
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för att må bra, var en samordnares reflektion som dagligen har kontakt med 
många äldre. Alla äldre vi pratat med följer inte restriktionerna men är 
försiktiga. De flesta vi pratar med har möjlighet att vara utomhus och tar 
promenader, fixar i trädgården eller träffar nära och kära med fysisk distans. 
Någon har inte möjlighet till det och längtar väldigt mycket efter att ta sig ut på 
trappan och kolla på fåglarna i sin fågelholk.  

Har vänner som tar det ganska lugnt, men också vänner som är ”hispiga” och låser inne sig 
och vågar inte träffa någon, de mår inte väl. - Kvinna 80 år. 
 
Tre årsmöten är uppskjutna. Har haft det lugnt och skönt nu (skratt) - Man 85 år. 

 

Rädsla, oro och ensamhet 

Många berättelser vittnar om en utbredd rädsla, oro och ensamhet i dessa tider. 
Samtliga vi varit i kontakt med till exempel Röda korset, Svenska kyrkan, våra 
intervjupersoner, tjänstepersoner som jobbar med Stödlinjen, Fixartjänst, 
Seniorhälsokonsulenterna samt Anhörigstöd med mera vittnar om detta. Det 
finns ångest och bottenlös oro. De som har förlorat en anhörig, har en anhörig 
som bor på Vård- och omsorgsboende eller vårdar en anhörig blir en extra 
utsatt grupp. De sitter med svåra beslut och kanske har svårt att förklara för sin 
anhöriga varför situationen är som den är. Det finns även oro och rädsla för 
egen del, för partner liksom för barn och barnbarn. En sorg att många äldre ska 
behöva sätta livet till och en oro för den corona-strategi som Sverige har valt, 
uttryckte någon enstaka. Det kan vara svårt att få kontakt med vården, upplever 
vissa. De som är allra ensammast, blir än mer isolerade. Gällande Stödlinjen för 
finsktalande har 83 % av de som har ringt in varit i behov av stödsamtal, till 
skillnad från Stödlinjen för svensktalande där de som ringt framförallt varit i 
behov av praktisk hjälp.   

Ensamheten har många dimensioner. - Man 90 år.  

(..) det finns så många ensamma som saknar socialt nätverk. Att de inte har någon att prata 
med - Tjänsteperson på Stödlinjen. 

 

Medmänsklighet 

I flera berättelser poängteras medmänskligheten. Många från civilsamhället har 
telefonkontakt med sina medlemmar, vilket verkar uppskattas mycket. De äldre 
vi har pratat med säger att de har kontakt med sina jämnåriga vänner och att de 
har koll på varandra. Flera får hjälp med handling och en del nämner Stödlinjen 
som ett bra initiativ. Frivilliga boråsare ställer upp med praktiska eller stöttande 
insatser. Många engagerar sig för andra och umgås på det sätt som är möjligt. 
Någon hade myntat begreppet ”coronasittning” då hen träffade vänner ute med 
fysisk distans. Det blev uppenbart för oss i intervjuerna att det lilla spelar roll, 
ett samtal kan göra stor skillnad. Tacksamhet för denna omsorg uttrycks. 
Samtidigt vet vi inte hur många som inte nås och skulle ha behov av det. En 
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promenerar som aldrig förr och har lärt sig uppskatta naturen, en annan menar 
att det är positivt att vi pratar mer om existentiella frågor. En intervjuperson 
uttryckte förvåning över att hen har klarat krisen så bra och någon menar att 
kriser tar fram det bästa i människor.  

Tid för reflektion gör att man bromsar upp och tänker till. Hänger inte upp sig på småsaker 
- Kvinna 76 år. 

 

6 Slutsatser och föreslagna åtgärder 
Hälsan bland boråsare 70 år och äldre har påverkas fysiskt, psykiskt, socialt och 
existentiellt av coronaviruset. Det vill säga att det har påverkat hälsan på alla 
plan. Det är väldigt olika hur äldre förhåller sig till pandemin och hur de 
påverkas. Det finns ett brett spann, från de som knappt vågar sig ut till de som 
hittar andra sätt att umgås och är helt lugna. Flera vi har pratat med tar ansvar 
och håller kontakt med andra som är i samma situation. Flera upplevde en hög 
nivå av medmänsklighet under denna tid, det lilla spelar roll. Ett samtal gör stor 
skillnad. Det finns en stor längtan efter sammanhang och det sociala. Gruppen 
70 år och äldre verkar klara sig bra praktiskt. De som är ofrivilligt ensamma, 
lider av psykisk ohälsa samt anhörigvårdare är extra utsatta i pandemin. 

Följande insatser föreslås.  

Strategiskt långsiktigt: 

 Statistik. Välfärdsbokslutet som tas fram vartannat år, innehåller sedan 
senaste upplagan 2018 ett kapitel om hälsosamt åldrande. Vi har lite 
statistik på denna åldersgrupp och knappt någon statistik fördelad på 
stadsdelar i Borås. Därför kan vi säga lite om hur äldres hälsa är 
fördelad i staden. Planen var att ta fram statistik för målgruppen 65 år 
och äldre under 2020. Vi tror dock att svaren kommer påverkas så pass 
mycket av coronaviruset att det är bättre att statistiken tas fram i ett 
senare skede, förslagsvis 2021. Statistiken blir ett mycket bra underlag 
för vidare arbete och riktade satsningar. Efter coronapandemin blir det 
extra viktigt att undersöka hur denna grupp mår, eftersom de drabbats 
extra hårt av restriktionerna.  

 Samarbete över förvaltningarna. I staden finns en grupp av 
tjänstepersoner som arbetar strategiskt med att förebygga ohälsa och 
främja hälsa för åldersgruppen 65 år och äldre. Den kom igång i 
samband med att Vård- och äldreförvaltningen skulle bildas, under 
2016. Vi kallar gruppen ”Hälsosamt åldrande”. I dagsläget ingår tre 
förvaltningar; Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Vård- och 
äldreförvaltningen liksom Stadsledningskansliet. Vi skulle gärna se att 
fler förvaltningar är representerade i denna grupp, för fler perspektiv på 
hälsosamt åldrande. Gruppen ses en till två gånger per termin. 
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 Kraftsamla kring ofrivillig ensamhet. Det uppskattas att mellan 10-
15 % av åldersgruppen 65 år och äldre är ofrivilligt ensamma i Sverige. 
Hur coronapandemin har påverkat den uppskattningen vet vi inte i 
dagsläget. Vi kan dock anta att de äldre som var ofrivilligt ensamma 
innan coronapandemin, kan bli ännu mer isolerade på grund av 
coronaviruset med psykisk ohälsa som följd. Det finns flera aktörer i 
Borås som jobbar uppsökande och verksamheter med låga trösklar. 
Pensionärsföreningarna, Svenska kyrkan, Röda korset, Borås 
besöksverksamhet, Träffpunkt Simonsland, Vård- och 
äldreförvaltningen, Borås Stads Äldreombud, Fixartjänst 
(Arbetslivsförvaltningen) med flera är viktiga i arbetet med att nå ut till 
ofrivilligt ensamma.  

 

När restriktionerna lättar:  

 Stödlinjen. Stödlinjen har etablerats och har blivit en väg in för de 
äldre som behöver hjälp. Möjligheterna undersöks om att permanenta 
Stödlinjen för att kunna koppla ihop personer som behöver stöttning 
med frivilliga MedBoråsare eller rätt instans i kommunen. 

 Beredskap att möta psykisk ohälsa. Det förutspås en ökad psykisk 
ohälsa och vi kan anta att det kommer finns behov av samtal kring de 
stora frågorna. Därför bör det finnas en beredskap kring att möta detta. 
Att våga fråga och lyssna fördomsfritt är redskap som används för att 
identifiera psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. MHFA (Mental 
Health First Aid eller Första hjälpen till psykisk hälsa) är en två dagars 
kurs som ges inom det centrala kursutbudet i Borås Stad. Det finns en 
kurs med inriktning äldre. Uppskattningsvis har mellan 60-70 
medarbetare som jobbar med den äldre målgruppen redan gått kursen. 
Fler instruktörer kommer att utbildas, som kan hålla kurser internt. Det 
bör också finnas en medvetenhet om att de som vårdar anhöriga har 
haft en mycket påfrestande period både fysiskt och psykiskt. 
Anhörigstödet i Borås är en viktig resurs i att stötta anhöriga. Vi bör 
också observera att många finsktalande har sökt hjälp för oro till 
Stödlinjen, det behöver finnas en beredskap för att möta den gruppen.  

 

Till hösten: 

 Fokus hälsa. Det har konstaterats att coronaviruset och de strikta 
restriktionerna för åldersgruppen 70 år och äldre drabbar alla aspekter 
av hälsa, nämligen den fysiska, psykiska, sociala och existentiella. 
Mötesplatserna för seniorer och Träffpunkt Simonsland är viktiga 
arenor i arbetet för att främja hälsa och jobbar redan en hel del med 
detta, inte minst kring fysisk och social hälsa (som förstås påverkar den 
psykiska och existentiella hälsan). På mötesplatserna för seniorer finns 
kompetens i form av hälsopedagoger. Externa kontakter som 
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promenerar som aldrig förr och har lärt sig uppskatta naturen, en annan menar 
att det är positivt att vi pratar mer om existentiella frågor. En intervjuperson 
uttryckte förvåning över att hen har klarat krisen så bra och någon menar att 
kriser tar fram det bästa i människor.  

Tid för reflektion gör att man bromsar upp och tänker till. Hänger inte upp sig på småsaker 
- Kvinna 76 år. 

 

6 Slutsatser och föreslagna åtgärder 
Hälsan bland boråsare 70 år och äldre har påverkas fysiskt, psykiskt, socialt och 
existentiellt av coronaviruset. Det vill säga att det har påverkat hälsan på alla 
plan. Det är väldigt olika hur äldre förhåller sig till pandemin och hur de 
påverkas. Det finns ett brett spann, från de som knappt vågar sig ut till de som 
hittar andra sätt att umgås och är helt lugna. Flera vi har pratat med tar ansvar 
och håller kontakt med andra som är i samma situation. Flera upplevde en hög 
nivå av medmänsklighet under denna tid, det lilla spelar roll. Ett samtal gör stor 
skillnad. Det finns en stor längtan efter sammanhang och det sociala. Gruppen 
70 år och äldre verkar klara sig bra praktiskt. De som är ofrivilligt ensamma, 
lider av psykisk ohälsa samt anhörigvårdare är extra utsatta i pandemin. 

Följande insatser föreslås.  

Strategiskt långsiktigt: 

 Statistik. Välfärdsbokslutet som tas fram vartannat år, innehåller sedan 
senaste upplagan 2018 ett kapitel om hälsosamt åldrande. Vi har lite 
statistik på denna åldersgrupp och knappt någon statistik fördelad på 
stadsdelar i Borås. Därför kan vi säga lite om hur äldres hälsa är 
fördelad i staden. Planen var att ta fram statistik för målgruppen 65 år 
och äldre under 2020. Vi tror dock att svaren kommer påverkas så pass 
mycket av coronaviruset att det är bättre att statistiken tas fram i ett 
senare skede, förslagsvis 2021. Statistiken blir ett mycket bra underlag 
för vidare arbete och riktade satsningar. Efter coronapandemin blir det 
extra viktigt att undersöka hur denna grupp mår, eftersom de drabbats 
extra hårt av restriktionerna.  

 Samarbete över förvaltningarna. I staden finns en grupp av 
tjänstepersoner som arbetar strategiskt med att förebygga ohälsa och 
främja hälsa för åldersgruppen 65 år och äldre. Den kom igång i 
samband med att Vård- och äldreförvaltningen skulle bildas, under 
2016. Vi kallar gruppen ”Hälsosamt åldrande”. I dagsläget ingår tre 
förvaltningar; Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Vård- och 
äldreförvaltningen liksom Stadsledningskansliet. Vi skulle gärna se att 
fler förvaltningar är representerade i denna grupp, för fler perspektiv på 
hälsosamt åldrande. Gruppen ses en till två gånger per termin. 
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exempelvis studieförbund och civilsamhället är viktiga aktörer i 
satsningar på hälsofrämjande arbete. Satsningar kan börja i höst och 
intensifieras när restriktionerna lättar. Ökad alkoholkonsumtion är 
också något som nämns av Folkhälsomyndigheten och SKR som en 
risk för åldersgruppen äldre, eftersom nedstämdhet, oro och stress ökar 
i och med coronapandemin. Det finns en grupp i staden som 
tillsammans med civilsamhället jobbar med alkohol och äldre. Detta kan 
vara en del i arbetet med ökat fokus på äldres hälsa.  

 Digitalisering. Många äldre använder digitala hjälpmedel men det finns 
också ett digitalt utanförskap i denna grupp. Runt 400 000 personer i 
Sverige över 65 år uppskattas leva i ett digitalt utanförskap. Borås stad 
satsar på att bryta det digitala utanförskapet genom gratis surfplattor till 
de som är 75 år eller äldre, mötesplatserna för seniorer jobbar med 
något som heter Digidel samt att webbsidan boras.se/senior ska 
utvecklas. Detta arbete bör fortgå och prioriteras. 

 Utskick via post. Om restriktionerna håller i sig är det värt att tänka på 
ett nytt post-utskick till målgruppen 70 år och äldre. Förslagsvis med 
budskapet håll ut och vi tänker på dig/bryr oss om dig. Vi ser i detta 
arbete att det lilla gör stor skillnad. När utskicket gjordes i april ökade 
samtalen till stödlinjen markant. En rapport från Folkhälsomyndigheten 
visar att dödligheten i covid-19 är högst bland personer som är födda i 
Finland. Eftersom Borås har många äldre som är födda i Finland och är 
ett finskt förvaltningsområde behöver brev och annat vara översatt på 
finska, vilket gjordes till ett urval när brevet i april skickades ut. Vård- 
och äldreförvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen samt 
Stadsledningskansliet (Äldreombudet) önskar vara med i framtagandet 
av utskicket, tillsammans med kommunikation centralt.  

 

Omgående:  

 Fixartjänst eller liknande. Arbetslivsförvaltningen har tidigare 
erbjudit fixartjänst i hemmet. Syftet med Fixartjänst är att minska 
antalet fallolyckor och öka tryggheten i hemmet. Fixartjänst hjälper 
bland annat till med att byta glödlampor, fixa halkskydd under mattor 
och kontrollera brandvarnare. Tjänsten har erbjudits gratis. Hittills 
under coronapandemin erbjuds inte fixartjänst inomhus. Nu börjar 
Stödlinjen se behov av hjälp i hemmet till exempel lampor som gått, 
batterier i brandvarnare osv. För att undvika fallolyckor, bör det 
skyndsamt utredas om vi på något säkert kan återuppta verksamheten.  
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exempelvis studieförbund och civilsamhället är viktiga aktörer i 
satsningar på hälsofrämjande arbete. Satsningar kan börja i höst och 
intensifieras när restriktionerna lättar. Ökad alkoholkonsumtion är 
också något som nämns av Folkhälsomyndigheten och SKR som en 
risk för åldersgruppen äldre, eftersom nedstämdhet, oro och stress ökar 
i och med coronapandemin. Det finns en grupp i staden som 
tillsammans med civilsamhället jobbar med alkohol och äldre. Detta kan 
vara en del i arbetet med ökat fokus på äldres hälsa.  

 Digitalisering. Många äldre använder digitala hjälpmedel men det finns 
också ett digitalt utanförskap i denna grupp. Runt 400 000 personer i 
Sverige över 65 år uppskattas leva i ett digitalt utanförskap. Borås stad 
satsar på att bryta det digitala utanförskapet genom gratis surfplattor till 
de som är 75 år eller äldre, mötesplatserna för seniorer jobbar med 
något som heter Digidel samt att webbsidan boras.se/senior ska 
utvecklas. Detta arbete bör fortgå och prioriteras. 

 Utskick via post. Om restriktionerna håller i sig är det värt att tänka på 
ett nytt post-utskick till målgruppen 70 år och äldre. Förslagsvis med 
budskapet håll ut och vi tänker på dig/bryr oss om dig. Vi ser i detta 
arbete att det lilla gör stor skillnad. När utskicket gjordes i april ökade 
samtalen till stödlinjen markant. En rapport från Folkhälsomyndigheten 
visar att dödligheten i covid-19 är högst bland personer som är födda i 
Finland. Eftersom Borås har många äldre som är födda i Finland och är 
ett finskt förvaltningsområde behöver brev och annat vara översatt på 
finska, vilket gjordes till ett urval när brevet i april skickades ut. Vård- 
och äldreförvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen samt 
Stadsledningskansliet (Äldreombudet) önskar vara med i framtagandet 
av utskicket, tillsammans med kommunikation centralt.  

 

Omgående:  

 Fixartjänst eller liknande. Arbetslivsförvaltningen har tidigare 
erbjudit fixartjänst i hemmet. Syftet med Fixartjänst är att minska 
antalet fallolyckor och öka tryggheten i hemmet. Fixartjänst hjälper 
bland annat till med att byta glödlampor, fixa halkskydd under mattor 
och kontrollera brandvarnare. Tjänsten har erbjudits gratis. Hittills 
under coronapandemin erbjuds inte fixartjänst inomhus. Nu börjar 
Stödlinjen se behov av hjälp i hemmet till exempel lampor som gått, 
batterier i brandvarnare osv. För att undvika fallolyckor, bör det 
skyndsamt utredas om vi på något säkert kan återuppta verksamheten.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

 Hur har du det i Coronatider? 

 Hur har ditt liv förändrats sedan Corona började? 

 Är det något stöd eller hjälp du vill ha? 

 Hur är dina möjligheter att vara utomhus? Om du är det, vad gör du då? 

 Vad skulle du vilja göra eller uppleva när restriktionerna lättar? 

 Hur har dina sociala kontakter påverkats av Corona? 

 Coronatider är ju den första stora ”kris” som vi haft under en väldigt 
lång tid - finns det något som du tar med dig från denna tid/vill berätta 
om? Positivt/negativt? 

 Är det något du funderar mycket på i dessa tider? 

 Är det något annat som du skulle vilja berätta? 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

 Hur har du det i Coronatider? 

 Hur har ditt liv förändrats sedan Corona började? 

 Är det något stöd eller hjälp du vill ha? 

 Hur är dina möjligheter att vara utomhus? Om du är det, vad gör du då? 

 Vad skulle du vilja göra eller uppleva när restriktionerna lättar? 

 Hur har dina sociala kontakter påverkats av Corona? 

 Coronatider är ju den första stora ”kris” som vi haft under en väldigt 
lång tid - finns det något som du tar med dig från denna tid/vill berätta 
om? Positivt/negativt? 

 Är det något du funderar mycket på i dessa tider? 

 Är det något annat som du skulle vilja berätta? 
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

1 Uppdraget 
Med anledning av covid-19-pandemin tilldelades Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen uppdraget att samordna en tvärsektoriell grupp, en så 
kallad ”analysgrupp”. Analysgruppen utgjordes främst av representanter från 
det lokala brottsförebyggande rådet. Uppdraget kom från Borås Stads 
krisledningsstab i april 2020 och baserades på ”Helsingborgsmodellen”. Syftet 
med uppdraget var att identifiera ett antal fokusområden med tillhörande risker 
som uppstår ur ett befolkningsperspektiv under covid-19-pandemin och föreslå 
samt vidta ändamålsenliga åtgärder. Arbetet skulle fokusera på målgruppen barn 
och unga och ge en gemensam lägesbild av covid-19-pandemins sociala risker i 
Borås.  

Rapporten är en delrapport som summerar arbetet från slutet av april till hösten 
2020. Rapporten redogör för de identifierade fokusområdena med tillhörande 
risker, vilka åtgärder som vidtagits samt lärdomar av arbetet.  
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 
behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp 
(UNICEF Sverige, 2020). 
 

Risk: Att barn far illa och att barn som far illa inte upptäcks 
Oro och stress bland vuxna ökar risken för konflikter och våld i hemmet.  I 
samband med kriser riskerar de som redan innan krisen befann sig i riskzon för 
en hög alkoholkonsumtion att öka konsumtionen ytterligare. En ökad 
alkoholkonsumtion bland vårdnadshavare, i samband med en kris, innebär en 
ökad risk för minskad omsorg till sina barn. Barnen riskerar därmed att drabbas 
av ökad omsorgssvikt (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2020). 
 
Genomförda insatser:  

 För att skapa större möjligheter att signalera om hjälp utökade IFO sin 
chattfunktion för fältverksamheten. 

 Rutiner togs fram för att säkerställa att utsatta barn fick barnomsorg 
trots restriktioner avseende 15-timmars verksamheten. 

 Säkerställde att det fanns information riktad till barn och unga i våra 
verksamheter, väl synlig och på olika språk. 

 Skriftlig och digital information togs fram till personal i verksamheter 
som träffar barn och unga om att vara extra uppmärksam, våga fråga 
om barnets situation och länkar till olika stödverksamheter. 

 Fältverksamheten prioriterade inte om sin verksamhet, utan fortsatte att 
finnas som stöd till barn och unga på bostadsområdena. 

 

Risk: Att föräldrar som behöver hjälp i sitt föräldraskap inte får det 

På grund av att föräldraskapsstödjande verksamheter initialt stängdes eller att 
vårdnadshavare inte kunde delta på grund av utebliven 15-timmarsplacering 
ökade risken att vårdnadshavare som behöver extra stöd inte kunde tillgodose 
sig detta. 

Genomförda insatser:  
 Öppna förskolor, familjecentraler och mötesplatser flyttade ut 

verksamheten för att vara tillgänglig.  

 Socialrådgivare deltog i uteverksamheten i uppsökande syfte. 

 Extra uteverksamhet tillsattes med hjälp av Navet för vårdnadshavare 
och barn på Sjöbo och Norrby. 

 Meningsfull fritid 
Barn och unga har rätt till lek, vila och fritid (UNICEF Sverige, 2020). Den 
rådande pandemin begränsar tillgången till fritids-, kultur- och idrottsaktiviteter, 
som på sikt kan det påverka hälsan negativt (Folkhälsomyndigheten, 2020a).  

Risk: Barn som isoleras i hemmet 

Borås Stad 
Datum 
2020-12-17 

      
      

Sida 
4(14) 

 

Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

2 Genomförande  
Analysgruppen identifierade följande fokusområden:  

 Utsatta barn och unga 

 meningsfull fritid 

 trygga offentliga miljöer 

 arbete och sysselsättning  

 utbildning  

 och psykisk hälsa. 

Utifrån varje fokusområde identifierades ett antal risker med sannolika 
konsekvenser som dokumenterades i ett gemensamt dokument. En arbetsgrupp 
tillsattes till respektive fokusområde i syfte att initiera operativa insatser, både 
enskilda och i samverkan. Representanter i arbetsgrupperna tillsattes från 
verksamheter inom Borås Stad, AB Bostäder och Polisen. 

De risker som identifierades var av olika karaktär, en del risker kunde 
förebyggas och motarbetas av konkreta åtgärder, medan andra risker var av 
sådan karaktär att vi inte sett effekterna av dem ännu. Arbetet fokuserade 
främst på risker inom 3-6 månader.  

Inom Borås Stad bedrivs sedan tidigare ett omfattande främjande och 
förebyggande arbete vilket innebär att flera insatser redan var påbörjade inom 
befintliga uppdrag. Detta skiljde sig åt mellan arbetsgrupperna. Inom området 
trygga offentliga miljöer fanns det till exempel redan upparbetade forum och 
insatser planerade, medan det inom gruppen arbetsmöjligheter och meningsfull 
fritid initierades nya samverkansforum.  

Initialt träffades analysgruppen digitalt varje vecka, men i mitten av juni 
glesades mötena ut till varannan vecka. Under hösten träffades gruppen en gång 
i månaden för att följa upp arbetet och fortsätta dialogen utifrån rådande 
situation. En gemensam plattform initierades i Teams och i J-mappen. 

Återkoppling till krisledningsstaben skedde kontinuerligt under arbetets gång.  

3 Fokusområden 
Här beskrivs de identifierade riskerna och genomförda insatser från respektive 
arbetsgrupp. Flertalet risker har behandlats inom flera fokusområden. I 
rapporten är riskerna med tillhörande insatser endast beskrivna en gång, även 
om risken har koppling till flera fokusområden. 

 Utsatta barn och unga  
I varje barns grundläggande rättigheter ingår att få omvårdnad, att få växa upp 
under trygga förhållanden med närvarande vuxna och få utvecklas i sin egen 
takt utifrån sina egna förutsättningar. Barn ska skyddas mot alla former av 
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 
behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp 
(UNICEF Sverige, 2020). 
 

Risk: Att barn far illa och att barn som far illa inte upptäcks 
Oro och stress bland vuxna ökar risken för konflikter och våld i hemmet.  I 
samband med kriser riskerar de som redan innan krisen befann sig i riskzon för 
en hög alkoholkonsumtion att öka konsumtionen ytterligare. En ökad 
alkoholkonsumtion bland vårdnadshavare, i samband med en kris, innebär en 
ökad risk för minskad omsorg till sina barn. Barnen riskerar därmed att drabbas 
av ökad omsorgssvikt (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2020). 
 
Genomförda insatser:  

 För att skapa större möjligheter att signalera om hjälp utökade IFO sin 
chattfunktion för fältverksamheten. 

 Rutiner togs fram för att säkerställa att utsatta barn fick barnomsorg 
trots restriktioner avseende 15-timmars verksamheten. 

 Säkerställde att det fanns information riktad till barn och unga i våra 
verksamheter, väl synlig och på olika språk. 

 Skriftlig och digital information togs fram till personal i verksamheter 
som träffar barn och unga om att vara extra uppmärksam, våga fråga 
om barnets situation och länkar till olika stödverksamheter. 

 Fältverksamheten prioriterade inte om sin verksamhet, utan fortsatte att 
finnas som stöd till barn och unga på bostadsområdena. 

 

Risk: Att föräldrar som behöver hjälp i sitt föräldraskap inte får det 

På grund av att föräldraskapsstödjande verksamheter initialt stängdes eller att 
vårdnadshavare inte kunde delta på grund av utebliven 15-timmarsplacering 
ökade risken att vårdnadshavare som behöver extra stöd inte kunde tillgodose 
sig detta. 

Genomförda insatser:  
 Öppna förskolor, familjecentraler och mötesplatser flyttade ut 

verksamheten för att vara tillgänglig.  

 Socialrådgivare deltog i uteverksamheten i uppsökande syfte. 

 Extra uteverksamhet tillsattes med hjälp av Navet för vårdnadshavare 
och barn på Sjöbo och Norrby. 

 Meningsfull fritid 
Barn och unga har rätt till lek, vila och fritid (UNICEF Sverige, 2020). Den 
rådande pandemin begränsar tillgången till fritids-, kultur- och idrottsaktiviteter, 
som på sikt kan det påverka hälsan negativt (Folkhälsomyndigheten, 2020a).  

Risk: Barn som isoleras i hemmet 
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

2 Genomförande  
Analysgruppen identifierade följande fokusområden:  

 Utsatta barn och unga 

 meningsfull fritid 

 trygga offentliga miljöer 

 arbete och sysselsättning  

 utbildning  

 och psykisk hälsa. 

Utifrån varje fokusområde identifierades ett antal risker med sannolika 
konsekvenser som dokumenterades i ett gemensamt dokument. En arbetsgrupp 
tillsattes till respektive fokusområde i syfte att initiera operativa insatser, både 
enskilda och i samverkan. Representanter i arbetsgrupperna tillsattes från 
verksamheter inom Borås Stad, AB Bostäder och Polisen. 

De risker som identifierades var av olika karaktär, en del risker kunde 
förebyggas och motarbetas av konkreta åtgärder, medan andra risker var av 
sådan karaktär att vi inte sett effekterna av dem ännu. Arbetet fokuserade 
främst på risker inom 3-6 månader.  

Inom Borås Stad bedrivs sedan tidigare ett omfattande främjande och 
förebyggande arbete vilket innebär att flera insatser redan var påbörjade inom 
befintliga uppdrag. Detta skiljde sig åt mellan arbetsgrupperna. Inom området 
trygga offentliga miljöer fanns det till exempel redan upparbetade forum och 
insatser planerade, medan det inom gruppen arbetsmöjligheter och meningsfull 
fritid initierades nya samverkansforum.  

Initialt träffades analysgruppen digitalt varje vecka, men i mitten av juni 
glesades mötena ut till varannan vecka. Under hösten träffades gruppen en gång 
i månaden för att följa upp arbetet och fortsätta dialogen utifrån rådande 
situation. En gemensam plattform initierades i Teams och i J-mappen. 

Återkoppling till krisledningsstaben skedde kontinuerligt under arbetets gång.  

3 Fokusområden 
Här beskrivs de identifierade riskerna och genomförda insatser från respektive 
arbetsgrupp. Flertalet risker har behandlats inom flera fokusområden. I 
rapporten är riskerna med tillhörande insatser endast beskrivna en gång, även 
om risken har koppling till flera fokusområden. 

 Utsatta barn och unga  
I varje barns grundläggande rättigheter ingår att få omvårdnad, att få växa upp 
under trygga förhållanden med närvarande vuxna och få utvecklas i sin egen 
takt utifrån sina egna förutsättningar. Barn ska skyddas mot alla former av 
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

Risk: Färre vuxna som rör sig utomhus i de offentliga miljöerna 
Det fanns en oro att social distansering kunde leda till minskad vuxennärvaro i 
offentliga miljöer samtidigt som sommarlovet med inställda resor och 
aktiviteter förväntades leda till att fler barn och unga vistades utomhus. Risken 
ansågs vara särskilt hög i de mer socioekonomisk utsatta områdena.  
 
Genomförda insatser:  

 Identifierade särskilt utsatta platser (så kallande hot spots), till exempel 
skolgårdar och förskolor, torg, parker och badplatser.  

 Säkerställde informationsspridning genom ”en väg in” i Borås Stad, för 
både kommunala verksamheter, organisationer och myndigheter.  

 Polisen prioriterade närvaro på vissa geografiska områden under 
sommaren, i syfte att minska risker för rekrytering inom kriminella 
kretsar. 

 
Risk: Ökad oro vid kritiska datum 
Inställda aktiviteter vid kritiska datum gjorde det svårt att förutsäga var, när, hur 
ungdomar planerade att samlas. Kopplat till kritiska datum fanns en oro för att 
ungdomar skulle fara illa, då festandet ökar risken för smittspridning och 
alkohol- och drogkonsumtion. Offentliga ungdomsfester påverkar även den 
upplevda tryggheten bland boende i närområdet.  
 
Arbetet togs om hand inom den Drogpolitisk ledningsgruppen och en befintlig 
arbetsgrupp för Kritiska datum.   
 
Genomförda insatser:  

 Ökad vuxennärvaro.  
 Student: utspring planerades vid olika dagar/tidpunkter, en plan gjordes 

för trafiksituationen och alternativa studentflak.   
 Fokuserade på platser, snarare än datum under sommaren.  
 Stadsdelsvärdar arbetade senare under kvällar och helger, främst på 

prioriterade områden. 
 Föräldrainformation kopplat till ”Kritiska datum i coronatider” spreds i 

form av föräldrabrev samt via Ping Pong och sociala medier. 
 
Risk: Inställda evenemang och tillställningar 
På grund av rådande restriktioner och förbud förväntades offentliga evenemang 
och tillställningar att ställas in.  
 
Genomförda insatser:  

 Identifierade inställda evenemang.  
 Informationsspridning skedde mellan flera parter, t ex genom 

”Säkerhetsnålen” och evenemangskalender. 
 Kommunikation/marknadsföring skedde gemensamt med fokus på 

utomhusaktiviteter. 
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

På grund av rädsla att insjukna i covid-19 isolerade vissa vårdnadshavare sina 
barn i hemmet. Isoleringen ledde till att barn inte kunde delta i grundläggande 
verksamhet som exempelvis skola och/eller meningsfulla fritidsaktiviteter. 
 
Genomförda insatser:  

 Anpassade utomhusaktiviteter för barn och unga i prioriterade 
bostadsområden genom samverkan mellan öppen ungdomsverksamhet 
och öppna förskolan. 

 Pågående samverkan mellan förskolan och socialrådgivare kring 
specifika barn med särskilda behov. Samverkan mellan Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och Förskoleförvaltningen.  

Risk: Brist på sommarlovsaktiviteter 
Fler barn stannade hemma med sina familjer i bostadsområdena under 
sommaren vilket medförde ett ökat behov av sommarlovsaktiviteter. Samtidigt 
som behovet ökade ställdes aktiviteter in och/eller och begränsades utifrån 
rådande pandemi.  
 
Genomförda insatser:  

 700 sommarlovskassar finansierades av folkhälsomedel och delades ut 
under sommaren till barn och unga i områdena Hässleholmen, Hulta, 
Kristineberg/Göta, Norrby och Sjöbo. Om sommarlovskassen: till följd 
av Kulturförvaltningens inställda sommarkurser skapades 
Sommalovskassen - En kasse med sommar och kreativt skapande. 
Kulturförvaltningen delade ut 500 exemplar till barn eller 
vårdnadshavare som förbeställt kassen.  

 Fler feriearbetare anställdes till sommarlovsaktiviteter. 
 Sjuhäradshallen/Parasportcenter öppnades upp de tre första veckorna 

under sommarlovet för att tillgängliggöra sommarlovsaktiviteter för 
barn med funktionsnedsättning. 

 AB Bostäder, KUF och FoF planerade och genomförde 
sommarlovsaktiviteter på Göta. 

 Trygga offentliga miljöer 
En närmiljö med bra kvalitet innebär bland annat att ha bra boendekvalitet och 
känna trygghet i sin nära omgivning. Närmiljön påverkas av covid-19-
pandemin, till exempel genom distansarbete, färre sociala aktiviteter, inställda 
aktiviteter och semesterresor. Försämrade livsvillkor och levnadsförhållanden 
leder till ökad risk för diskriminering, kränkningar, skadegörelse och våld, vilket 
påverkar känslan av trygghet i offentliga miljöer (Folkhälsomyndigheten, 2020).  
 
Inom området ”trygga offentliga miljöer” fanns redan flera befintliga 
samverkansforum, tack vare Borås Stads pågående brotts- och 
drogförebyggande arbete. Det primära uppdraget för arbetsgruppen blev därför 
att säkerställa att de identifierade riskerna omhändertogs inom befintliga forum.  
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

Risk: Färre vuxna som rör sig utomhus i de offentliga miljöerna 
Det fanns en oro att social distansering kunde leda till minskad vuxennärvaro i 
offentliga miljöer samtidigt som sommarlovet med inställda resor och 
aktiviteter förväntades leda till att fler barn och unga vistades utomhus. Risken 
ansågs vara särskilt hög i de mer socioekonomisk utsatta områdena.  
 
Genomförda insatser:  

 Identifierade särskilt utsatta platser (så kallande hot spots), till exempel 
skolgårdar och förskolor, torg, parker och badplatser.  

 Säkerställde informationsspridning genom ”en väg in” i Borås Stad, för 
både kommunala verksamheter, organisationer och myndigheter.  

 Polisen prioriterade närvaro på vissa geografiska områden under 
sommaren, i syfte att minska risker för rekrytering inom kriminella 
kretsar. 

 
Risk: Ökad oro vid kritiska datum 
Inställda aktiviteter vid kritiska datum gjorde det svårt att förutsäga var, när, hur 
ungdomar planerade att samlas. Kopplat till kritiska datum fanns en oro för att 
ungdomar skulle fara illa, då festandet ökar risken för smittspridning och 
alkohol- och drogkonsumtion. Offentliga ungdomsfester påverkar även den 
upplevda tryggheten bland boende i närområdet.  
 
Arbetet togs om hand inom den Drogpolitisk ledningsgruppen och en befintlig 
arbetsgrupp för Kritiska datum.   
 
Genomförda insatser:  

 Ökad vuxennärvaro.  
 Student: utspring planerades vid olika dagar/tidpunkter, en plan gjordes 

för trafiksituationen och alternativa studentflak.   
 Fokuserade på platser, snarare än datum under sommaren.  
 Stadsdelsvärdar arbetade senare under kvällar och helger, främst på 

prioriterade områden. 
 Föräldrainformation kopplat till ”Kritiska datum i coronatider” spreds i 

form av föräldrabrev samt via Ping Pong och sociala medier. 
 
Risk: Inställda evenemang och tillställningar 
På grund av rådande restriktioner och förbud förväntades offentliga evenemang 
och tillställningar att ställas in.  
 
Genomförda insatser:  

 Identifierade inställda evenemang.  
 Informationsspridning skedde mellan flera parter, t ex genom 

”Säkerhetsnålen” och evenemangskalender. 
 Kommunikation/marknadsföring skedde gemensamt med fokus på 

utomhusaktiviteter. 
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

Genomförda insatser:  
 Aktiverade föreningslivet.  
 Utökade antalet platser på redan planerade feriearbeten. 
 Utökade ferieentreprenörerna. 
 Utökade antalet platser med hjälp av att anställa fler handledare. 

 
Risk: Ungdomsarbetslösheten ökar 
Då arbetslösheten ökar bland annat inom de branscher där inte eftergymnasial 
utbildning krävs drabbas unga extra hårt. De enkla jobben finns inte i samma 
utsträckning på grund av pandemin och på längre sikt kan detta även riskera att 
minska ungas framtidstro (Arbetsförmedlingen.se).  

Genomförda insatser:  
 Etablerade samverkan mellan vuxenutbildningen och folkhögskolorna. 
 Inom Jobb Borås arbetade ett team särskilt med studiemotivation. 
 Förstärkte samverkan med Arbetsförmedlingen. 
 Regeringen har avsatt medel för att särskilt möta 

ungdomsarbetslösheten (ca 1 miljon till Borås). Dessa kommer att 
satsas på ungdomsanställningar, målgruppen KAA och de som gått ut 
gymnasiet med studiebevis.   

Risk: Arbetslösheten ökar i befolkningen 
De som under pandemin direkt blivit arbetslösa har ofta haft tillfälliga 
anställningar och finns i vissa branscher. Men den nya arbetslösheten ser ut att 
drabba bredare än så och samtidigt är omfattningen av aktiva 
arbetsmarknadsinsatser en bråkdel av insatserna för några år sedan 
(Arbetsförmedlingen.se).  

Genomförda insatser:  
 Jobb Borås utarbetade en ny modell för att få ut fler på extratjänster.  

 Utbildning  
Alla barn har rätt till utbildning. Skolgång ger barn utveckling, färdigheter för 
livet och större möjligheter till arbete. Förskolan och skolan är trygga arenor för 
barn. Utifrån ett barnrättsperspektiv är det högst angeläget att säkra barns rätt 
till utbildning under covid-19-pandemin (UNICEF Sverige, 2020). 

Risk: Elever som inte kan tillgodose sig undervisning 
Vissa elever (6-16 år) var borta från skolan länge. Unga i riskzon har svårare att 
klara skolan från hemmet (särskilt i socialt utsatta områden) och vissa grupper 
behöver mer stöd. Särskilt utsatta är de som står inför en övergång. Det ställs 
högre krav på eleven gällande självstudier. Det innebär att elevens 
förutsättningar i hemmet och tillgång till stöd från vårdnadshavare blir extra 
påtagligt (Folkhälsomyndigheten, 2020a). 

Genomförda insatser: 
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

 Uppmuntrade till att anordna alternativa (t ex digitala) evenemang 
istället för att ställa in.  
 

Risk: Fler är kvar i bostadsområden - både inomhus och utomhus 
På grund av de nationella reserestriktionerna förväntades fler barn och unga 
stanna hemma under sommaren och vistas utomhus i bostadsområdena. På 
grund av begränsade organiserade sommarlovsaktiviteter fanns även en oro att 
ordningsstörningar, skadegörelser samlingar av ungdomar på förskolor/skolor 
etc skulle öka.  
 
Genomförda insatser:  

 Vuxenvandringar: Stöttade lokala initiativ från både befintliga och nya 
grupper, till exempel Fristad och Hässleholmen.  

 Möjligheten att begränsa Wi-fi i kommunala verksamheter så som 
skolor, fritidsgårdar på kvällar/helger sågs över.  

 Inom EST spreds information om att uppmärksamma riskbeteenden 
och eventuella signaler på social oro.  

 
Risk: Ensamma yngre barn som vistas utomhus utan vuxna 
Flera verksamheter identifierade att små barn rörde sig ensamma i offentliga 
miljöer, specifikt i socioekonomiskt utsatta områden. 
 
Genomförda insatser:  

 Familjecentralerna ökade uppsynen i samband med uteaktiviteter och 
samtal med föräldrarna.  

 Information spreds till berörda inför sommaren samt lyftes 
kontinuerligt på gemensamma ”sommarmöten” mellan berörda aktörer. 

 Frågan bevakades kontinuerligt inom EST. 
 

Arbete och sysselsättning 
Att ha ett arbete är av central betydelse, både på individnivå och för samhället. 
Covid-19-pandemin drabbar sysselsättningen negativt med en ökad arbetslöshet 
som resultat. Barn som växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll löper större risk 
för ohälsa, både psykisk och fysisk. För barnen infinner sig också ofta en känsla 
av skam och utanförskap, vilket leder till dålig självkänsla och en sämre 
prestation i skolan och på fritiden (Folkhälsomyndigheten, 2020a). 
  
Risk: Staden kan inte erbjuda alla unga feriearbete 
Borås Stad erbjuder varje år feriejobb för elever från årskurs 9 till årskurs 2 på 
gymnasiet. För många unga är det en chans att för första gången få prova på att 
arbeta och tjäna egna pengar. Det är också en viktig erfarenhet inför framtiden. 
På grund av covid-19-pandemin minskade antalet platser, då två förvaltningar 
inte kunde ta emot unga i sin verksamhet.  
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

Genomförda insatser:  
 Aktiverade föreningslivet.  
 Utökade antalet platser på redan planerade feriearbeten. 
 Utökade ferieentreprenörerna. 
 Utökade antalet platser med hjälp av att anställa fler handledare. 

 
Risk: Ungdomsarbetslösheten ökar 
Då arbetslösheten ökar bland annat inom de branscher där inte eftergymnasial 
utbildning krävs drabbas unga extra hårt. De enkla jobben finns inte i samma 
utsträckning på grund av pandemin och på längre sikt kan detta även riskera att 
minska ungas framtidstro (Arbetsförmedlingen.se).  

Genomförda insatser:  
 Etablerade samverkan mellan vuxenutbildningen och folkhögskolorna. 
 Inom Jobb Borås arbetade ett team särskilt med studiemotivation. 
 Förstärkte samverkan med Arbetsförmedlingen. 
 Regeringen har avsatt medel för att särskilt möta 

ungdomsarbetslösheten (ca 1 miljon till Borås). Dessa kommer att 
satsas på ungdomsanställningar, målgruppen KAA och de som gått ut 
gymnasiet med studiebevis.   

Risk: Arbetslösheten ökar i befolkningen 
De som under pandemin direkt blivit arbetslösa har ofta haft tillfälliga 
anställningar och finns i vissa branscher. Men den nya arbetslösheten ser ut att 
drabba bredare än så och samtidigt är omfattningen av aktiva 
arbetsmarknadsinsatser en bråkdel av insatserna för några år sedan 
(Arbetsförmedlingen.se).  

Genomförda insatser:  
 Jobb Borås utarbetade en ny modell för att få ut fler på extratjänster.  

 Utbildning  
Alla barn har rätt till utbildning. Skolgång ger barn utveckling, färdigheter för 
livet och större möjligheter till arbete. Förskolan och skolan är trygga arenor för 
barn. Utifrån ett barnrättsperspektiv är det högst angeläget att säkra barns rätt 
till utbildning under covid-19-pandemin (UNICEF Sverige, 2020). 

Risk: Elever som inte kan tillgodose sig undervisning 
Vissa elever (6-16 år) var borta från skolan länge. Unga i riskzon har svårare att 
klara skolan från hemmet (särskilt i socialt utsatta områden) och vissa grupper 
behöver mer stöd. Särskilt utsatta är de som står inför en övergång. Det ställs 
högre krav på eleven gällande självstudier. Det innebär att elevens 
förutsättningar i hemmet och tillgång till stöd från vårdnadshavare blir extra 
påtagligt (Folkhälsomyndigheten, 2020a). 

Genomförda insatser: 
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

 AB Bostäder bemannade Mötesplatserna veckovis i vissa geografiska 
områden. Bistod bland annat med hjälp att söka bostad, vilket på sikt 
skulle kunna ingå i den ordinarie medborgarservicen. 

4 Lärdomar av arbetet 
Arbetet med analysgruppen och arbetsgrupperna har bidragit till flertalet nya 
lärdomar som kan leda till en effektivare och förbättrad samverkan mellan 
förvaltningar och externa aktörer. Under arbetets gång blev det dock tydligt att 
tid och resurser begränsar genomförandet av insatser.  

Covid-19-pandemin försatte staden i ett krisläge, vilket lade grunden till ett 
gemensamt fokus, i det här fallet ett fokus på sociala risker kopplat till barn och 
unga. Analysgruppen arbetade utifrån ett tydligt målgruppsfokus, vilket 
underlättade i samverkan mellan förvaltningar. Det visade sig bidra till en 
handlingskraft och flera förvaltningar breddade sina ordinarie uppdrag.  

Analysgruppsarbetet har bidragit till ökad kunskap om förvaltningarna och 
tillhörande uppdrag genom att representanter i gruppen har delgett varandra 
information om förvaltningarnas förutsättningar. Tack vare detta skapades 
bättre möjligheter att komplettera varandras uppdrag utifrån invånarnas behov.  

Analysgruppsarbetet har även bidragit till en ökad förståelse för olika 
förvaltningars situation och prioriteringar; en kontinuerlig dialog utifrån en 
gemensam utmaning har gett ökad förståelse för respektive verksamhets 
uppdrag och komplexiteten kopplat till covid-19-pandemin.  

Eftersom analysgruppsarbete påbörjades i slutet av april, när covid-19-
pandemin redan resulterat i allmänna råd för befolkningen, hade en stor del av 
stadens verksamhet redan anpassats. Till exempel hade skolan anpassat sina 
verksamheter och planeringen för anpassade sommarlovsaktiviteter hade redan 
påbörjats. Arbetet bidrog ändå till en utveckling, till exempel bidrog den nya 
samverkan kring meningsfull fritid till att sommarlovsaktiviteter utökades till 
fler målgrupper och bostadsområden.  

Hur väl samverkan än fungerar och hur god intentionen än är att arbeta 
förvaltningsövergripande kring en gemensammålbild är vi beroende av de 
resurser vi har att tillgå. Tillgången till resurser, i form av medel och personal, 
begränsade genomförandet av insatser. Borås Stad råder över de egna 
resurserna men insatser som bygger på statliga medel, såsom flertalet 
arbetsmarknadsåtgärder, är än svårare att påverka. Tiden var också en 
utmaning, då en stor del av insatserna skulle planeras och genomföras innan 
och under sommaren.  

5 Fortsatt arbete 
Analysgruppen har träffats digitalt en gång per månad under hösten och arbetet 
har inte intensifierats utifrån den andra vågen av covid-19-pandemin. 
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

 Tät kontakt mellan skola, elev och vårdnadshavare för att stötta och 
motivera i skolarbetet samt undanröja eventuella hinder för 
distansstudier, såsom wi-fi och tillgång till lunch.  

 Uppsökande verksamhet till föräldrar som misstänks hålla sina barn 
hemma på grund av oro. 

 Säkerställde övergången mellan förskola/grundskola/gymnasium. 
 GVUF säkrade undervisningen under vårterminen och planerade för 

mottagandet av elever när skolan öppnade upp för fysisk undervisning.    

 Psykisk hälsa 
Covid-19-pandemin påverkar individers psykiska hälsa. Studier visar att det 
psykiska välbefinnandet har minskat och psykiska besvär tycks ha ökat 
(Folkhälsomyndigheten, 2020b). Isolering och ökad stress i hemmiljön kan 
påverka barn och ungas skolresultat och det finns en ökad risk för utsatthet och 
våld i hemmet. Barn och unga tillhör en av de grupper i samhället som tenderar 
att drabbas extra hårt (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2020).  
 
Risk: Ökad oro bland barn och unga och risk för psykisk ohälsa 
Förändringar i familjesituation på grund av arbetslöshet, förändrade 
studieformer och isolering kan bidra till dåligt mående och oro hos barn och 
unga (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2020). 
 
Genomförda insatser:  

 Satsade extra på att lotsa barn och unga till olika stödlinjer och 
hjälpverksamheter. 

 Fokuserade på att upprätthålla fritidsverksamheter genom uteaktiviteter 
och anpassningar inomhus för en fortsatt verksamhet. 

 Planerade för att utbilda fler instruktörer inom MHFA (Mental Health 
First Aid) för att kunna öka kompetensen bland personal som möter 
barn och unga i sina verksamheter. 

 
Risk: Ökad oro för bostadssituationen och ekonomin 
På grund av en hastigt förändrad arbetsmarknad hamnade många människor i 
en ekonomisk utsatthet med oro om att kunna behålla sin boende. Människor 
som förlorat sitt arbete riskerade att inte kunna betala hyra och mat.  
 
Genomförda insatser:  

 Gemensam insats från bostadsbolag och kommunen initierades för att 
möta den ekonomiska och sociala oron, genom en mobil enhet som 
spred information om var medborgare kunde få hjälp med ekonomin 
och ekonomisk rådgivning.  

 Uppdaterade information på mötesplatser och via stadsdelsvärdar om 
var medborgare kunde få hjälp vid ekonomisk utsatthet.  
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

 AB Bostäder bemannade Mötesplatserna veckovis i vissa geografiska 
områden. Bistod bland annat med hjälp att söka bostad, vilket på sikt 
skulle kunna ingå i den ordinarie medborgarservicen. 

4 Lärdomar av arbetet 
Arbetet med analysgruppen och arbetsgrupperna har bidragit till flertalet nya 
lärdomar som kan leda till en effektivare och förbättrad samverkan mellan 
förvaltningar och externa aktörer. Under arbetets gång blev det dock tydligt att 
tid och resurser begränsar genomförandet av insatser.  

Covid-19-pandemin försatte staden i ett krisläge, vilket lade grunden till ett 
gemensamt fokus, i det här fallet ett fokus på sociala risker kopplat till barn och 
unga. Analysgruppen arbetade utifrån ett tydligt målgruppsfokus, vilket 
underlättade i samverkan mellan förvaltningar. Det visade sig bidra till en 
handlingskraft och flera förvaltningar breddade sina ordinarie uppdrag.  

Analysgruppsarbetet har bidragit till ökad kunskap om förvaltningarna och 
tillhörande uppdrag genom att representanter i gruppen har delgett varandra 
information om förvaltningarnas förutsättningar. Tack vare detta skapades 
bättre möjligheter att komplettera varandras uppdrag utifrån invånarnas behov.  

Analysgruppsarbetet har även bidragit till en ökad förståelse för olika 
förvaltningars situation och prioriteringar; en kontinuerlig dialog utifrån en 
gemensam utmaning har gett ökad förståelse för respektive verksamhets 
uppdrag och komplexiteten kopplat till covid-19-pandemin.  

Eftersom analysgruppsarbete påbörjades i slutet av april, när covid-19-
pandemin redan resulterat i allmänna råd för befolkningen, hade en stor del av 
stadens verksamhet redan anpassats. Till exempel hade skolan anpassat sina 
verksamheter och planeringen för anpassade sommarlovsaktiviteter hade redan 
påbörjats. Arbetet bidrog ändå till en utveckling, till exempel bidrog den nya 
samverkan kring meningsfull fritid till att sommarlovsaktiviteter utökades till 
fler målgrupper och bostadsområden.  

Hur väl samverkan än fungerar och hur god intentionen än är att arbeta 
förvaltningsövergripande kring en gemensammålbild är vi beroende av de 
resurser vi har att tillgå. Tillgången till resurser, i form av medel och personal, 
begränsade genomförandet av insatser. Borås Stad råder över de egna 
resurserna men insatser som bygger på statliga medel, såsom flertalet 
arbetsmarknadsåtgärder, är än svårare att påverka. Tiden var också en 
utmaning, då en stor del av insatserna skulle planeras och genomföras innan 
och under sommaren.  

5 Fortsatt arbete 
Analysgruppen har träffats digitalt en gång per månad under hösten och arbetet 
har inte intensifierats utifrån den andra vågen av covid-19-pandemin. 
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

Referenser 
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. (2020). Coronapandemin och  

psykisk hälsa - En prognos om kort- och långsiktiga effekter. 
https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/fors
kning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-
samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-
faktablad/coronapandemin-och-psykisk-halsa---en-prognos-om-
kort--och-langsiktiga-effekter_uppdaterad-2020-04-28.pdf  

 
Folkhälsomyndigheten. (2020a). Covid-19-pandemins tänkbara konsekvenser  

på folkhälsan. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-
konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637  

 
Folkhälsomyndigheten. (2020b). Påverkar covid-19-pandemin befolkningens  

psykiska hälsa? 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/p/paverkar-covid-19-pandemin-
befolkningens-psykiska-halsa/?pub=78907    

 
UNICEF Sverige. (2020). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets  

rättigheter. https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela- 
texten  
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

Analysgruppens arbete under våren och sommaren bidrog till en ökad 
kännedom och förståelse för hur förvaltningarna hanterar omställningar och 
anpassningar, vilket har underlättat för höstens arbete. Höstens digitala träffar 
har varit en plattform för dialog där gruppen har säkerställt att uppkomna risker 
omhändertas.  

Under covid-19-pandemin har alla medverkande förvaltningar och 
samarbetspartners prioriterat arbetet i analysgruppen och samverkan har byggt 
på ett stort engagemang för målgruppens bästa. I samband med höstterminens 
uppstart återgick förskolor och skolor till mer ordinarie verksamhet.  

Vi är övertygade om att erfarenheterna från analysgruppsarbetet bidragit till 
förbättrade arbetssätt och en ökad samverkan mellan förvaltningar. När covid-
19-pandemin och krisarbetet är över anses det dock vara svårt att bibehålla 
samma intensitet i ett gemensamt arbete. 

Vad gör vi för analyser nu och framöver är en viktig aspekt för det fortsatta 
arbete och vad har vi för beredskap när pandemin är över. Denna rapport 
redovisar identifierade risker och åtgärder kopplade till dem, från det att 
uppdraget initierades och 3-6 månader framåt. 

Olika initiativ som uppstår kommer om möjligt omhändertas av befintliga 
samverkansgrupper. För frågor som inte kan hanteras inom befintlig samverkan 
finns analysgruppen tillgänglig för att omhänderta frågan. Vi behöver fortsätta 
uppmärksamma och ha en beredskap för risker som inte yttrat sig ännu.  

Det anses vara angeläget att fortsätta nyttja de samverkansstrukturer som redan 
funnits innan starten av analysgruppen och som initierats under 
analysgruppsarbetet i det kommande arbetet. Inför julledigheten har ytterligare 
ett utskick gått till barn, unga och deras föräldrar, vilket uppmärksammar den 
påfrestande situationen och hänvisar till var man kan söka stöd under 
pandemin, enligt ett initiativ från analysgruppen. 

Analysgruppens fortsatta arbete är beroende av en återkoppling från 
krisledningsstaben. Om krisledningsstaben anser att det inte finns ett behov av 
fortsatt arbete föreslår analysgruppen att sociala risker utifrån covid-19-
pandemin omhändertas inom redan befintliga samverkans forum, till exempel 
beredningsgruppen för Socialt Hållbart Borås, Brå – trygga fysiska miljöer eller 
nätverken för barn och unga.  
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Sociala risker utifrån covid-19-pandemin          - Fokus barn och unga 

Referenser 
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. (2020). Coronapandemin och  

psykisk hälsa - En prognos om kort- och långsiktiga effekter. 
https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/fors
kning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-
samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-
faktablad/coronapandemin-och-psykisk-halsa---en-prognos-om-
kort--och-langsiktiga-effekter_uppdaterad-2020-04-28.pdf  

 
Folkhälsomyndigheten. (2020a). Covid-19-pandemins tänkbara konsekvenser  

på folkhälsan. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-
konsekvenser-pa-folkhalsan/?pub=76637  
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Maria Hallman 
Handläggare 
033-35 30 59 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Hans 
Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M): 
Motion: Värdighetsgarantier i äldreomsorgen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige avslår motionen 

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

Sammanfattning 
Niklas Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-14 lämnat in förslaget att 
Vård- och äldrenämnden uppdras att förnya Borås Stads värdighetsgarantier samt 
att förnyandet av värdighetsgarantierna ska även ta hänsyn till måltidens sociala 
betydelse och vikten av måltidssällskap.       

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen och till Centrala Pensionärsrådet som tillstyrker motionen med tillägget 
att efterlevnaden av värdighetsgarantier regelbundet måste följas upp för att ett 
införande av sådant ska få effekt.   

Vård- och äldrenämnden arbetar redan med ett ständigt utvecklings- och 
förbättringsarbete, där fler aspekter och delar tas upp än de tidigare 
värdighetsgarantiernas innehåll.  

I motionen föreslås också att hänsyn ska tas till måltidens sociala betydelse och 
vikten av måltidssällskap. Även i denna fråga arbetar vård- och äldrenämnden med 
ett utvecklingsarbete. 

Kommunstyrelsen anser att motionen avslås. 

Ärendet i sin helhet 
Niklas Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-14 lämnat in förslaget att 
Vård- och äldrenämnden uppdras att förnya Borås Stads värdighetsgarantier 
samt att förnyandet av värdighetsgarantierna även ska ta hänsyn till måltidens 
sociala betydelse och vikten av måltidssällskap.       

Protokollsanteckning  Kommunstyrelsen 
  2021-06-07 
 

    

 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

 

Kc1 Svar på motion av Ulrik Nilsson (M): Tillsätt en lokal Corona-kommission 
 
Det är beklagligt att motionen inte behandlades skyndsamt eftersom syftet med motionen var att 
kontinuerligt och under den tiden som det exceptionella läget bestod följa upp och bedöma 
genomförda åtgärder från en utomstående och oberoende position. Eftersom ledningen valt att dra 
på svaret har den möjligheten bortfallit och det finns inte längre anledning att genomföra förslaget. 
 
All erfarenhet visar att när en exceptionell situation uppstår så bör man reda inledningsvis ta 
ställning till dels hur kontroll/utvärdering skall ske samt fortlöpande samla information om agerande 
och skål för ageranden, sker insamlandet av uppgifter i efterhand går det inte att förhindra att 
urvalet påverkas av vad men senare vet, inte av det kunskapsläge som gällde vid beslutstillfället. 
 
Vi konstaterar att Borås stad, genom oförmågan att agera i enlighet med motionens intentioner 
missat möjligheten att fullt ut dra lärdomar av Corona-situationen. I det aktuella läget kan vi dock 
bara instämma i att motionen besvaras. 
 
 

För Allianspartierna  

Moderaterna    Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Hallman 
Handläggare 
033-35 30 59 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Hans 
Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M): 
Motion: Värdighetsgarantier i äldreomsorgen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige avslår motionen 

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

Sammanfattning 
Niklas Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-14 lämnat in förslaget att 
Vård- och äldrenämnden uppdras att förnya Borås Stads värdighetsgarantier samt 
att förnyandet av värdighetsgarantierna ska även ta hänsyn till måltidens sociala 
betydelse och vikten av måltidssällskap.       

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen och till Centrala Pensionärsrådet som tillstyrker motionen med tillägget 
att efterlevnaden av värdighetsgarantier regelbundet måste följas upp för att ett 
införande av sådant ska få effekt.   

Vård- och äldrenämnden arbetar redan med ett ständigt utvecklings- och 
förbättringsarbete, där fler aspekter och delar tas upp än de tidigare 
värdighetsgarantiernas innehåll.  

I motionen föreslås också att hänsyn ska tas till måltidens sociala betydelse och 
vikten av måltidssällskap. Även i denna fråga arbetar vård- och äldrenämnden med 
ett utvecklingsarbete. 

Kommunstyrelsen anser att motionen avslås. 

Ärendet i sin helhet 
Niklas Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-14 lämnat in förslaget att 
Vård- och äldrenämnden uppdras att förnya Borås Stads värdighetsgarantier 
samt att förnyandet av värdighetsgarantierna även ska ta hänsyn till måltidens 
sociala betydelse och vikten av måltidssällskap.       

Nr 103
Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD),  
Hans Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M): 
Motion: Värdighetsgarantier i äldreomsorgen
2021-06-07 Dnr

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Protokollsanteckning  Kommunstyrelsen 
  2021-06-07 
 

    

 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

 

Kc1 Svar på motion av Ulrik Nilsson (M): Tillsätt en lokal Corona-kommission 
 
Det är beklagligt att motionen inte behandlades skyndsamt eftersom syftet med motionen var att 
kontinuerligt och under den tiden som det exceptionella läget bestod följa upp och bedöma 
genomförda åtgärder från en utomstående och oberoende position. Eftersom ledningen valt att dra 
på svaret har den möjligheten bortfallit och det finns inte längre anledning att genomföra förslaget. 
 
All erfarenhet visar att när en exceptionell situation uppstår så bör man reda inledningsvis ta 
ställning till dels hur kontroll/utvärdering skall ske samt fortlöpande samla information om agerande 
och skål för ageranden, sker insamlandet av uppgifter i efterhand går det inte att förhindra att 
urvalet påverkas av vad men senare vet, inte av det kunskapsläge som gällde vid beslutstillfället. 
 
Vi konstaterar att Borås stad, genom oförmågan att agera i enlighet med motionens intentioner 
missat möjligheten att fullt ut dra lärdomar av Corona-situationen. I det aktuella läget kan vi dock 
bara instämma i att motionen besvaras. 
 
 

För Allianspartierna  

Moderaterna    Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Borås Stad 
  Sida 
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Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen och till Centrala Pensionärsrådet som tillstyrker motionen med 
tillägget att efterlevnaden av värdighetsgarantier regelbundet måste följas upp 
för att ett införande av sådant ska få effekt.    

2014 antogs Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen och upphörde 
gälla 2017. Motionärerna vill därför förnya Borås Stads värdighetsgarantier i 
äldreomsorgen. I arbetet med att aktualisera värdighetsgarantierna vill 
motionärerna också att hänsyn tas till ofrivillig ensamhet, samt att 
värdighetsgarantierna understryker måltidens sociala betydelse och vikten av 
måltidssällskap. 

I remissvaret från Vård- och äldrenämnden kan utläsas att de bedriver ett 
ständigt utvecklings- och förbättringsarbete. I detta arbete tas fler aspekter upp 
och fler delar än vad värdighetsgarantier innehåller.  Vård- och äldrenämnden 
har ett övergripande mål för förvaltningen, ”Mål och ledstjärnor”, samt ett 
inriktningsdokument som vägleder i förvaltningens kvalitetsarbete. Borås stads 
synpunktshantering används för att få vägledning i hur synpunkterna kan hjälpa 
Vård- och äldrenämndens verksamheter i kvalitetsarbetet. Vård- och 
äldrenämnden utgår även från brukarundersökningarnas resultat vid kvalitets- 
och förbättringsarbete. 

Inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende har varje enhet specifika 
verksamhetsplaner. Arbetet med verksamhetsplanerna har ersatt arbetet med 
värdighetsgarantierna samt utvecklat de olika delarna. 

I motionen föreslås också att en förnyelse av värdighetsgarantier ska ta hänsyn 
till måltidens sociala betydelse och vikten av måltidssällskap. Sedan 2018 pågår 
ett utvecklingsarbete med att förbättra dels måltidsmiljön, dels måltidernas 
innehåll. I verksamheterna finns också olika brukarråd där brukare kan lämna 
synpunkter och förslag till verksamheten. Det genomförs också välkomstsamtal 
med varje ny brukare i både hemtjänst och vård-och omsorgsboende, där 
brukaren även får information om vad hen kan förvänta sig av verksamheten. 

 

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Vård- och äldrenämnden arbetar redan med ett ständigt utvecklings- och 
förbättringsarbete, där fler aspekter och delar tas upp än de tidigare 
värdighetsgarantiernas innehåll.  

I motionen förslås också att hänsyn skall tas till måltidens sociala betydelse och 
vikten av måltidssällskap. Även i denna fråga arbetar vård- och äldrenämnden 
ett utvecklingsarbete. 

Kommunstyrelsen anser att motionen avslås. 

 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

 B 3781

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Yttrande över motion Värdighetsgarantier i äldreomsorgen från Centrala 
Pensionärsrådet  
3. Yttrande över motion Värdighetsgarantier i äldreomsorgen från Vård- och 
äldrenämnden 
4. Motion Värdighetsgarantier i äldreomsorgen   
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. niklas.arvidsson@boras.se 
2. hans.gustafsson@politiker.boras.se 
3. anna-clara.stenstrom@politiker.boras.se 
4. VAN.diarium@boras.se 
 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen och till Centrala Pensionärsrådet som tillstyrker motionen med 
tillägget att efterlevnaden av värdighetsgarantier regelbundet måste följas upp 
för att ett införande av sådant ska få effekt.    

2014 antogs Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen och upphörde 
gälla 2017. Motionärerna vill därför förnya Borås Stads värdighetsgarantier i 
äldreomsorgen. I arbetet med att aktualisera värdighetsgarantierna vill 
motionärerna också att hänsyn tas till ofrivillig ensamhet, samt att 
värdighetsgarantierna understryker måltidens sociala betydelse och vikten av 
måltidssällskap. 

I remissvaret från Vård- och äldrenämnden kan utläsas att de bedriver ett 
ständigt utvecklings- och förbättringsarbete. I detta arbete tas fler aspekter upp 
och fler delar än vad värdighetsgarantier innehåller.  Vård- och äldrenämnden 
har ett övergripande mål för förvaltningen, ”Mål och ledstjärnor”, samt ett 
inriktningsdokument som vägleder i förvaltningens kvalitetsarbete. Borås stads 
synpunktshantering används för att få vägledning i hur synpunkterna kan hjälpa 
Vård- och äldrenämndens verksamheter i kvalitetsarbetet. Vård- och 
äldrenämnden utgår även från brukarundersökningarnas resultat vid kvalitets- 
och förbättringsarbete. 

Inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende har varje enhet specifika 
verksamhetsplaner. Arbetet med verksamhetsplanerna har ersatt arbetet med 
värdighetsgarantierna samt utvecklat de olika delarna. 

I motionen föreslås också att en förnyelse av värdighetsgarantier ska ta hänsyn 
till måltidens sociala betydelse och vikten av måltidssällskap. Sedan 2018 pågår 
ett utvecklingsarbete med att förbättra dels måltidsmiljön, dels måltidernas 
innehåll. I verksamheterna finns också olika brukarråd där brukare kan lämna 
synpunkter och förslag till verksamheten. Det genomförs också välkomstsamtal 
med varje ny brukare i både hemtjänst och vård-och omsorgsboende, där 
brukaren även får information om vad hen kan förvänta sig av verksamheten. 

 

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Vård- och äldrenämnden arbetar redan med ett ständigt utvecklings- och 
förbättringsarbete, där fler aspekter och delar tas upp än de tidigare 
värdighetsgarantiernas innehåll.  

I motionen förslås också att hänsyn skall tas till måltidens sociala betydelse och 
vikten av måltidssällskap. Även i denna fråga arbetar vård- och äldrenämnden 
ett utvecklingsarbete. 

Kommunstyrelsen anser att motionen avslås. 
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Motion  Kommunfullmäktige 
  2020-10-14 
 

 

 

 

Motion: Värdighetsgarantier i äldreomsorgen 
 
2014 antogs Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna är till för att 
klargöra vilket bemötande vår personal ska ge i äldreomsorgen. Garantierna är skrivna riktade till den 
enskilde vårdtagaren och ska läsas som regler för vad kommunen ska uppnå i bemötande, trygghet, 
inflytande och meningsfull vardag. 
 
Värdighetsgarantierna har fokus på den enskildes självbestämmande och önskemål. De syftar till att 
skapa bättre förutsättningar för ett värdigt liv och välbefinnande.  
 
Värdighetsgarantier är ett viktigt löfte till den enskilde boråsaren. Trots det upphörde Borås Stads 
värdighetsgarantier att gälla 2017, då de inte förnyades i enlighet med reglerna för Borås Stads 
styrdokument. 
 
Kristdemokraterna och Moderaterna anser att det är hög tid att förnya Borås Stads 
värdighetsgarantier i äldreomsorgen.  
 
I arbetet med att aktualisera värdighetsgarantierna, menar vi att det är viktigt att ta hänsyn till 
ofrivillig ensamhet. Här behöver mer göras.  Vi vill även att värdighetsgarantierna understryker 
måltidens sociala betydelse och vikten av måltidssällskap.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Uppdra åt vård- och äldrenämnden att förnya Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen, samt 
att 
 
Förnyelsen av värdighetsgarantierna ska även ta hänsyn till måltidens sociala betydelse och vikten av 
måltidssällskap i enlighet med motionens intentioner. 
 
 
För Moderaterna och Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson (KD) 
Hans Gustavsson (KD)  
Anna-Clara Stenström (M)  
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Svar på motion från Niklas Arvidsson (KD), Hans 
Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M): 
Värdighetsgarantier i äldreomsorgen. 
 

Centrala pensionärsrådets beslut 
Vid sammanträdet den 4 januari 2021 § 12 beslutade rådet att ställa sig bakom motionen med 
tillägget att efterlevnaden av värdighetsgarantierna regelbundet måste följas upp för att ett 
införande av sådant ska få effekt. 
 
Enligt uppdrag 

 

Maria Hallman 

Äldreombud Centrala pensionärsrådet 

 

Motion  Kommunfullmäktige 
  2020-10-14 
 

 

 

 

Motion: Värdighetsgarantier i äldreomsorgen 
 
2014 antogs Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna är till för att 
klargöra vilket bemötande vår personal ska ge i äldreomsorgen. Garantierna är skrivna riktade till den 
enskilde vårdtagaren och ska läsas som regler för vad kommunen ska uppnå i bemötande, trygghet, 
inflytande och meningsfull vardag. 
 
Värdighetsgarantierna har fokus på den enskildes självbestämmande och önskemål. De syftar till att 
skapa bättre förutsättningar för ett värdigt liv och välbefinnande.  
 
Värdighetsgarantier är ett viktigt löfte till den enskilde boråsaren. Trots det upphörde Borås Stads 
värdighetsgarantier att gälla 2017, då de inte förnyades i enlighet med reglerna för Borås Stads 
styrdokument. 
 
Kristdemokraterna och Moderaterna anser att det är hög tid att förnya Borås Stads 
värdighetsgarantier i äldreomsorgen.  
 
I arbetet med att aktualisera värdighetsgarantierna, menar vi att det är viktigt att ta hänsyn till 
ofrivillig ensamhet. Här behöver mer göras.  Vi vill även att värdighetsgarantierna understryker 
måltidens sociala betydelse och vikten av måltidssällskap.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Uppdra åt vård- och äldrenämnden att förnya Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen, samt 
att 
 
Förnyelsen av värdighetsgarantierna ska även ta hänsyn till måltidens sociala betydelse och vikten av 
måltidssällskap i enlighet med motionens intentioner. 
 
 
För Moderaterna och Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson (KD) 
Hans Gustavsson (KD)  
Anna-Clara Stenström (M)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Vård- och äldrenämnden arbetar alltså redan idag med att ha en god kvalitet 
samt med ständiga förbättringar inom alla verksamheter och ur många aspekter. 
Att tillföra ytterligare ett sätt att arbeta med frågor som verksamheten redan 
arbetar med, skulle skapa otydlighet och inte medföra bättre kvalitet för 
brukaren.  

Men hänvisning till det omfattande kvalitets- och förbättringsarbetet som äger 
rum redan idag inom Vård- och äldrenämndens verksamheter, avstyrker Vård- 
och äldrenämnden motionen om värdighetsgarantier.     

Förslag och yrkanden:  
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna yrkar på att 
initiativärendet ska tillstyrkas. 

Ordförande Johan Wikander (L) föreslår att nämnden beslutar i enligt med 
upprättat förslag.  

Beslutsgång: 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Vård- och 
äldrenämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Moderaterna och 
Kristdemokraterna begär omröstning. 

Vård- och äldrenämnden godkänner följande beslutsgång: Ja innebär bifall till 
ordförandes förslag. Nej innebär bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
förslag.   

Omröstningsresultat: 
Vid omröstning röstas ja av: Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Mohamed Ben 
Maaouia (S), Marie Sandberg (S), Bo Unosson (C), Göran Larsson (MP), 
Gunbritt Johansson (V) och Johan Wikander (L). Röstar nej gör: Hans 
Gustavsson (KD), Anna-Clara Stenström (M), Lotta Löfgren Hjelm (M) och 
Björn Qvarnström (SD). 

Med 7 ja-röster mot 4-nej röster beslutas bifall till ordförandes förslag.  

Beslutsunderlag 
1. Motion: Värdighetsgarantier i äldreomsorgen.                   

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 21 Dnr VAN 2020-00303 1.1.3.1 

Yttrande över remiss, motion: Värdighetsgarantier i 
äldreomsorgen 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ”Värdighetsgarantier i 
äldreomsorgen”.     

Reservation 
Moderaterna och Krisdemokraterna reserverar sig i förmån för eget förslag 
Sverigedemokraterna reserverar sig reserverar sig i förmån för Moderaterna och 
Krisdemokraternas förslag.      

Sammanfattning av ärendet 
2014 antogs Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen. 
Värdighetsgarantier är, enligt motionärerna, ett viktigt löfte till den enskilde 
boråsaren. Motionärerna vill därför förnya Borås Stads värdighetsgarantier i 
äldreomsorgen.  

De värdighetsgarantier som gällde 2014 - 2017 byggde på den nationella 
värdegrunden för äldreomsorgen som finns inskriven i socialtjänstlagen. Vård- 
och äldrenämnden har inte värdighetsgarantier idag, men utvecklings- och 
förbättringsarbete bedrivs ständigt och tar upp fler aspekter och fler delar än 
vad värdighetsgarantier innehåller. Allt kvalitetsarbete inom Vård- och 
äldrenämndens verksamheter utgår från lagkrav inklusive den lagstadgade 
värdegrunden, samt politiska mål. Vård- och äldrenämnden har ett 
övergripande mål för förvaltningen, ”Mål och ledstjärnor”, samt ett 
inriktningsdokument som vägleder i förvaltningens kvalitetsarbete. Vård- och 
äldrenämnden utgår även från brukarundersökningarnas resultat vid kvalitets- 
och förbättringsarbete. Resultaten visar att de mål som sattes i Borås Stads 
värdighetsgarantier uppnås idag.  

Inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende har varje enhet specifika 
verksamhetsplaner som är strukturerade utefter den nationella värdegrunden 
och har med samma delar. Verksamhetsplanernas innehåll når brukarna genom 
att medarbetare konkret ställer frågor som rör de olika delarna, t.ex hur 
brukaren uppfattar aktiviteterna eller lokalerna. På detta sätt kommer 
värdegrunden dem till del på ett sätt som är lättare att ta till sig.   

Sedan 2018 pågår ett utvecklingsarbete med att förbättra dels måltidsmiljön, 
dels måltidernas innehåll. Mat och måltider är en prioriterad fråga i Vård- och 
äldrenämndens verksamheter och har stigit i brukarundersökningarnas resultat 
sedan utvecklingsarbetet inleddes.  
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Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Vård- och äldrenämnden arbetar alltså redan idag med att ha en god kvalitet 
samt med ständiga förbättringar inom alla verksamheter och ur många aspekter. 
Att tillföra ytterligare ett sätt att arbeta med frågor som verksamheten redan 
arbetar med, skulle skapa otydlighet och inte medföra bättre kvalitet för 
brukaren.  

Men hänvisning till det omfattande kvalitets- och förbättringsarbetet som äger 
rum redan idag inom Vård- och äldrenämndens verksamheter, avstyrker Vård- 
och äldrenämnden motionen om värdighetsgarantier.     

Förslag och yrkanden:  
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna yrkar på att 
initiativärendet ska tillstyrkas. 

Ordförande Johan Wikander (L) föreslår att nämnden beslutar i enligt med 
upprättat förslag.  

Beslutsgång: 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Vård- och 
äldrenämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Moderaterna och 
Kristdemokraterna begär omröstning. 

Vård- och äldrenämnden godkänner följande beslutsgång: Ja innebär bifall till 
ordförandes förslag. Nej innebär bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
förslag.   

Omröstningsresultat: 
Vid omröstning röstas ja av: Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Mohamed Ben 
Maaouia (S), Marie Sandberg (S), Bo Unosson (C), Göran Larsson (MP), 
Gunbritt Johansson (V) och Johan Wikander (L). Röstar nej gör: Hans 
Gustavsson (KD), Anna-Clara Stenström (M), Lotta Löfgren Hjelm (M) och 
Björn Qvarnström (SD). 

Med 7 ja-röster mot 4-nej röster beslutas bifall till ordförandes förslag.  

Beslutsunderlag 
1. Motion: Värdighetsgarantier i äldreomsorgen.                   

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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§ 21 Dnr VAN 2020-00303 1.1.3.1 

Yttrande över remiss, motion: Värdighetsgarantier i 
äldreomsorgen 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ”Värdighetsgarantier i 
äldreomsorgen”.     

Reservation 
Moderaterna och Krisdemokraterna reserverar sig i förmån för eget förslag 
Sverigedemokraterna reserverar sig reserverar sig i förmån för Moderaterna och 
Krisdemokraternas förslag.      

Sammanfattning av ärendet 
2014 antogs Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen. 
Värdighetsgarantier är, enligt motionärerna, ett viktigt löfte till den enskilde 
boråsaren. Motionärerna vill därför förnya Borås Stads värdighetsgarantier i 
äldreomsorgen.  

De värdighetsgarantier som gällde 2014 - 2017 byggde på den nationella 
värdegrunden för äldreomsorgen som finns inskriven i socialtjänstlagen. Vård- 
och äldrenämnden har inte värdighetsgarantier idag, men utvecklings- och 
förbättringsarbete bedrivs ständigt och tar upp fler aspekter och fler delar än 
vad värdighetsgarantier innehåller. Allt kvalitetsarbete inom Vård- och 
äldrenämndens verksamheter utgår från lagkrav inklusive den lagstadgade 
värdegrunden, samt politiska mål. Vård- och äldrenämnden har ett 
övergripande mål för förvaltningen, ”Mål och ledstjärnor”, samt ett 
inriktningsdokument som vägleder i förvaltningens kvalitetsarbete. Vård- och 
äldrenämnden utgår även från brukarundersökningarnas resultat vid kvalitets- 
och förbättringsarbete. Resultaten visar att de mål som sattes i Borås Stads 
värdighetsgarantier uppnås idag.  

Inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende har varje enhet specifika 
verksamhetsplaner som är strukturerade utefter den nationella värdegrunden 
och har med samma delar. Verksamhetsplanernas innehåll når brukarna genom 
att medarbetare konkret ställer frågor som rör de olika delarna, t.ex hur 
brukaren uppfattar aktiviteterna eller lokalerna. På detta sätt kommer 
värdegrunden dem till del på ett sätt som är lättare att ta till sig.   

Sedan 2018 pågår ett utvecklingsarbete med att förbättra dels måltidsmiljön, 
dels måltidernas innehåll. Mat och måltider är en prioriterad fråga i Vård- och 
äldrenämndens verksamheter och har stigit i brukarundersökningarnas resultat 
sedan utvecklingsarbetet inleddes.  
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Att tillföra ytterligare ett sätt att arbeta med frågor som verksamheten redan 
arbetar med, skulle skapa otydlighet och inte medföra bättre kvalitet för 
brukaren.  

Men hänvisning till det omfattande kvalitets- och förbättringsarbetet som äger 
rum redan idag inom Vård- och äldrenämndens verksamheter, avstyrker Vård- 
och äldrenämnden motionen om värdighetsgarantier.       

Ärendet i sin helhet 
2014 antogs Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen. I motionen 
beskrivs att värdighetsgarantierna är till för att klargöra vilket bemötande 
personal ska ge i äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna har fokus på den 
enskildes självbestämmande och önskemål. De syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för ett värdigt liv och välbefinnande. Värdighetsgarantier är, 
enligt motionärerna, ett viktigt löfte till den enskilde boråsaren. Trots det 
upphörde Borås Stads värdighetsgarantier att gälla 2017, då de inte förnyades i 
enlighet med reglerna för Borås Stads styrdokument. Motionärerna vill därför 
förnya Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen. I arbetet med att 
aktualisera värdighetsgarantierna vill motionärerna också att hänsyn tas till 
ofrivillig ensamhet, samt att värdighetsgarantierna understryker måltidens 
sociala betydelse och vikten av måltidssällskap.  

De värdighetsgarantier som gällde 2014 - 2017 togs fram då kommuner fick 
statsbidrag för framtagande av värdighetsgarantier. Värdighetsgarantierna var 
riktade till den enskilde vårdtagaren och skulle läsas som regler för vad som ska 
uppnås i bemötande, trygghet, inflytande och meningsfull vardag. Reglerna 
gällde oavsett vem som gav omsorgen, kommunal eller extern utförare. 
Garantierna byggde på den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som 
finns inskriven i socialtjänstlagen. De hade fokus på den enskildes 
självbestämmande och önskemål. Den som behöver stöd för en meningsfull 
vardag ska få det, och ska kunna känna trygghet. I värdighetsgarantierna 
garanterades ett gott bemötande av personalen, att brukaren kunde göra sin röst 
hörd, och att det var enkelt att lämna synpunkter eller klagomål.  

För att mäta resultatet av hur värdighetsgarantier uppfylldes, genomfördes 
enkäter på varje enhet. Enkäten skulle besvaras vid arbetsplatsträff. Svaren 
visade att enheterna till stor del levde upp till värdighetsgarantierna. Den 
enskilde fick ingen kompensation när verksamheten inte levde upp till det som 
utlovades i värdighetsgarantierna.    

Borås Stad har inte gjort någon egen undersökning av om brukare kände till 
värdighetsgarantierna. Information till brukare och medborgare i allmänhet har 
dock inneburit en utmaning generellt i Sverige, enligt Socialstyrelsens 
slutrapport om värdighetsgarantier (Lokala värdighetsgarantier inom 
äldreomsorgen - Slutrapport om prestationsersättningar 2011–2014). 
Kommunernas lokala uppföljningar, som bygger på intervjuer och enkäter till 
brukare och deras anhöriga, visar att kännedomen om de lokala 
värdighetsgarantierna är låg. Det har också varit svårt att på ett lättillgängligt 
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Yttrande över remiss, motion: Värdighetsgarantier i 
äldreomsorgen 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ”Värdighetsgarantier i 
äldreomsorgen”.       

Sammanfattning 
2014 antogs Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen. 
Värdighetsgarantier är, enligt motionärerna, ett viktigt löfte till den enskilde 
boråsaren. Motionärerna vill därför förnya Borås Stads värdighetsgarantier i 
äldreomsorgen.  

De värdighetsgarantier som gällde 2014 - 2017 byggde på den nationella 
värdegrunden för äldreomsorgen som finns inskriven i socialtjänstlagen. Vård- 
och äldrenämnden har inte värdighetsgarantier idag, men utvecklings- och 
förbättringsarbete bedrivs ständigt och tar upp fler aspekter och fler delar än 
vad värdighetsgarantier innehåller. Allt kvalitetsarbete inom Vård- och 
äldrenämndens verksamheter utgår från lagkrav inklusive den lagstadgade 
värdegrunden, samt politiska mål. Vård- och äldrenämnden har ett 
övergripande mål för förvaltningen, ”Mål och ledstjärnor”, samt ett 
inriktningsdokument som vägleder i förvaltningens kvalitetsarbete. Vård- och 
äldrenämnden utgår även från brukarundersökningarnas resultat vid kvalitets- 
och förbättringsarbete. Resultaten visar att de mål som sattes i Borås Stads 
värdighetsgarantier uppnås idag.  

Inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende har varje enhet specifika 
verksamhetsplaner som är strukturerade utefter den nationella värdegrunden 
och har med samma delar. Verksamhetsplanernas innehåll når brukarna genom 
att medarbetare konkret ställer frågor som rör de olika delarna, t.ex hur 
brukaren uppfattar aktiviteterna eller lokalerna. På detta sätt kommer 
värdegrunden dem till del på ett sätt som är lättare att ta till sig.   

Sedan 2018 pågår ett utvecklingsarbete med att förbättra dels måltidsmiljön, 
dels måltidernas innehåll. Mat och måltider är en prioriterad fråga i Vård- och 
äldrenämndens verksamheter och har stigit i brukarundersökningarnas resultat 
sedan utvecklingsarbetet inleddes.  

Vård- och äldrenämnden arbetar alltså redan idag med att ha en god kvalitet 
samt med ständiga förbättringar inom alla verksamheter och ur många aspekter. 
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Att tillföra ytterligare ett sätt att arbeta med frågor som verksamheten redan 
arbetar med, skulle skapa otydlighet och inte medföra bättre kvalitet för 
brukaren.  

Men hänvisning till det omfattande kvalitets- och förbättringsarbetet som äger 
rum redan idag inom Vård- och äldrenämndens verksamheter, avstyrker Vård- 
och äldrenämnden motionen om värdighetsgarantier.       

Ärendet i sin helhet 
2014 antogs Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen. I motionen 
beskrivs att värdighetsgarantierna är till för att klargöra vilket bemötande 
personal ska ge i äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna har fokus på den 
enskildes självbestämmande och önskemål. De syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för ett värdigt liv och välbefinnande. Värdighetsgarantier är, 
enligt motionärerna, ett viktigt löfte till den enskilde boråsaren. Trots det 
upphörde Borås Stads värdighetsgarantier att gälla 2017, då de inte förnyades i 
enlighet med reglerna för Borås Stads styrdokument. Motionärerna vill därför 
förnya Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen. I arbetet med att 
aktualisera värdighetsgarantierna vill motionärerna också att hänsyn tas till 
ofrivillig ensamhet, samt att värdighetsgarantierna understryker måltidens 
sociala betydelse och vikten av måltidssällskap.  

De värdighetsgarantier som gällde 2014 - 2017 togs fram då kommuner fick 
statsbidrag för framtagande av värdighetsgarantier. Värdighetsgarantierna var 
riktade till den enskilde vårdtagaren och skulle läsas som regler för vad som ska 
uppnås i bemötande, trygghet, inflytande och meningsfull vardag. Reglerna 
gällde oavsett vem som gav omsorgen, kommunal eller extern utförare. 
Garantierna byggde på den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som 
finns inskriven i socialtjänstlagen. De hade fokus på den enskildes 
självbestämmande och önskemål. Den som behöver stöd för en meningsfull 
vardag ska få det, och ska kunna känna trygghet. I värdighetsgarantierna 
garanterades ett gott bemötande av personalen, att brukaren kunde göra sin röst 
hörd, och att det var enkelt att lämna synpunkter eller klagomål.  

För att mäta resultatet av hur värdighetsgarantier uppfylldes, genomfördes 
enkäter på varje enhet. Enkäten skulle besvaras vid arbetsplatsträff. Svaren 
visade att enheterna till stor del levde upp till värdighetsgarantierna. Den 
enskilde fick ingen kompensation när verksamheten inte levde upp till det som 
utlovades i värdighetsgarantierna.    

Borås Stad har inte gjort någon egen undersökning av om brukare kände till 
värdighetsgarantierna. Information till brukare och medborgare i allmänhet har 
dock inneburit en utmaning generellt i Sverige, enligt Socialstyrelsens 
slutrapport om värdighetsgarantier (Lokala värdighetsgarantier inom 
äldreomsorgen - Slutrapport om prestationsersättningar 2011–2014). 
Kommunernas lokala uppföljningar, som bygger på intervjuer och enkäter till 
brukare och deras anhöriga, visar att kännedomen om de lokala 
värdighetsgarantierna är låg. Det har också varit svårt att på ett lättillgängligt 
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sätt förklara vad garantierna innebär. Den tydligaste övergripande trenden bland 
de kommuner som har genomfört en lokal uppföljning är att 
värdighetsgarantier som begrepp inte är väl känt bland brukarna och deras 
anhöriga. På allmänna frågor om de känner till värdighetsgarantierna svarar 
brukare och deras anhöriga i majoriteten av fallen att de inte känner till dem. 
Om kommunerna har frågat brukare och deras anhöriga om uppfyllelsen av en 
specifik garanti, exempelvis ”har du blivit erbjuden en kontaktman”, är däremot 
graden av kännedom större och brukaren eller den anhörige har ofta en tydlig 
åsikt och uppfattning om hur det är och hur det borde vara.  

Lokala värdighetsgarantier är ett frivilligt åtagande för kommunerna och en 
satsning för att omsätta äldreomsorgens nationella värdegrund i praktiken. 
Vård- och äldrenämnden har inte värdighetsgarantier idag, men utvecklings- 
och förbättringsarbete bedrivs ständigt och tar upp fler aspekter och fler delar 
än vad värdighetsgarantier innehåller. Allt kvalitetsarbete inom Vård- och 
äldrenämndens verksamheter utgår från lagkrav inklusive den lagstadgade 
värdegrunden, samt politiska mål. Vård- och äldrenämnden har ett 
övergripande mål för förvaltningen, ”Mål och ledstjärnor”, samt ett 
inriktningsdokument som vägleder i förvaltningens kvalitetsarbete.  

Idag finns värdighetsgarantier kvar i en del kommuner i Sverige, bl.a Krokom, 
Emmaboda, Göteborg, Västerås, Stockholm och Norrköping. En majoritet av 
dessa kommuner hänvisar till sina respektive synpunktshanteringar om 
verksamheten inte lever upp till värdighetsgarantierna. Värdighetsgarantierna 
leder inte till att den enskilde får någon typ av kompensation. Vård- och 
äldrenämnden har Borås Stads system för synpunktshantering, där synpunkter 
från enskilda besvaras. Synpunkterna analyseras årligen för att få se 
synpunkternas kvantitet, samt vilken typ av synpunkter som kommit in. Syftet 
är att undersöka hur synpunkterna kan hjälpa Vård- och äldrenämndens 
verksamheter i det fortsatta kvalitetsarbetet. Detta görs i hela Borås Stad sedan 
synpunktshanteringen infördes, även om det inte finns värdighetsgarantier.  

Varje år genomförs Socialstyrelsens brukarundersökningar på vård- och 
omsorgsboende och hemtjänst. Vård- och äldrenämnden genomför även en 
egen brukarundersökning på korttid. Vård- och äldrenämnden utgår även från 
brukarundersökningarnas resultat vid kvalitets- och förbättringsarbete. 
Brukarundersökningarna visar att brukarna är nöjda med äldreomsorgen i Borås 
Stad. Bemötande, trygghet och medbestämmande är några av de områden som 
ligger högst i omdömen. Detta visar att de mål som sattes i Borås Stads 
värdighetsgarantier uppnås idag.  

Inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende har varje enhet specifika 
verksamhetsplaner som är strukturerade utefter den nationella värdegrunden 
och har med samma delar, dvs självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och 
sammanhang, respekt för privatliv och personlig integritet, individanpassning 
och delaktighet, gott bemötande och insatser av god kvalitet. Varje begrepp har 
sedan definierats vad det innebär i verksamheten och för brukarna. Arbetet 
med verksamhetsplanerna har ersatt arbetet med värdighetsgarantierna samt 
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utvecklat de olika delarna. De olika delarna mäts genom brukarundersökningen, 
kvalitetsregister mm. I verksamhetsplanerna finns formulerade enhetsspecifika 
åtgärder, som utgår från respektive enhets resultat i brukarundersökningen. 
Verksamhetsplanerna utformas i samarbete mellan enhetschef och medarbetare. 
Därmed skapas både delaktighet och engagemang. Dessutom blir 
utvecklingsarbetet anpassat för att på bästa sätt höja resultaten inom enhetens 
specifika utvecklingsområden. Verksamhetsplanernas innehåll når brukarna 
genom att medarbetare konkret ställer frågor som rör de olika delarna, t.ex hur 
brukaren uppfattar aktiviteterna eller lokalerna, eller hur och vilken tid brukaren 
föredrar att göra vissa saker eller vad de tycker om matsedlarna. På detta sätt 
kommer värdegrunden dem till del på ett sätt som är lättare att ta till sig, vilket 
även Socialstyrelsens slutrapport visar.  

I motionen föreslås också att en förnyelse av värdighetsgarantier ska ta hänsyn 
till måltidens sociala betydelse och vikten av måltidssällskap. Sedan 2018 pågår 
ett utvecklingsarbete med att förbättra dels måltidsmiljön, dels måltidernas 
innehåll. Utvecklingsarbetets fokus har främst varit på vård- och 
omsorgsboende och korttidsplatserna, men sedan 2020 har Vård- och 
äldrenämnden också en handlingsplan för att förbättra måltiden för de som bor 
i eget boende och som har hemtjänst och/eller hemsjukvård. Kvalitetsarbetet 
om mat och måltider har alltså breddats. Mat och måltider är en prioriterad 
fråga i Vård- och äldrenämndens verksamheter och har stigit i 
brukarundersökningarnas resultat sedan utvecklingsarbetet inleddes.  

Vård- och äldrenämndens verksamheter har också olika brukarråd där brukare 
kan lämna synpunkter och förslag till verksamheten, bl.a finns brukarråd för 
mat och måltider. Det genomförs också välkomstsamtal med varje ny brukare i 
både hemtjänst och vård-och omsorgsboende. Vid välkomstsamtalen får 
brukaren även information om vad hen kan förvänta sig av verksamheten.   

Vård- och äldrenämnden arbetar alltså redan idag med att ha en god kvalitet 
samt med ständiga förbättringar inom alla verksamheter och ur många aspekter. 
Att tillföra ytterligare ett sätt att arbeta med frågor som verksamheten redan 
arbetar med, skulle skapa otydlighet och inte medföra bättre kvalitet för 
brukaren. Dessutom föreslår utredare av ny socialtjänstlag, att värdegrunden för 
äldre tas bort i den nya lagen och ersätts med övergripande mål för 
socialtjänsten samt en bestämmelse om bemötande. I samband med ny 
socialtjänstlag kommer alltså frågorna som värdighetsgarantier vanligtvis avser, 
åter aktualiseras i Sverige.  

Men hänvisning till det omfattande kvalitets- och förbättringsarbetet som äger 
rum redan idag inom Vård- och äldrenämndens verksamheter, beslutar Vård- 
och äldrenämnden att avstyrka motionen om värdighetsgarantier.  

Beslutsunderlag 
1. Motion: Värdighetsgarantier i äldreomsorgen.                                
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 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Hans 
Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M): 
Motion: Värdighetsgarantier i äldreomsorgen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles. 

Sammanfattning 
Niklas Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-14 lämnat in förslaget att 
Vård- och äldrenämnden uppdras att förnya Borås Stads värdighetsgarantier samt 
att förnyandet av värdighetsgarantierna ska även ta hänsyn till måltidens sociala 
betydelse och vikten av måltidssällskap.       

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen och till Centrala Pensionärsrådet som tillstyrker motionen med tillägget 
att efterlevnaden av värdighetsgarantier regelbundet måste följas upp för att ett 
införande av sådant ska få effekt.   

Vård- och äldrenämnden arbetar redan med ett ständigt utvecklings- och 
förbättringsarbete, där fler aspekter och delar tas upp än de tidigare 
värdighetsgarantiernas innehåll.  

I motionen föreslås också att hänsyn ska tas till måltidens sociala betydelse och 
vikten av måltidssällskap. Även i denna fråga arbetar vård- och äldrenämnden med 
ett utvecklingsarbete. 
 
För att bättre kunna följa upp det utvecklingsarbete som bedrivs, och för att ge 
såväl anhöriga som brukare tydliga kriterier för vad man kan förvänta sig av 
kvaliten i vård och omsorg, föreslår ändå Kommunstyrelsen att värdighetsgarantier 
återinförs, i enlighet med motionens intentioner.  

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad. 
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Samverkan 
Informeras vid FSG 2021-02-10. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  23 juni 2021

 B 3791

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-06-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Hans 
Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M): 
Motion: Värdighetsgarantier i äldreomsorgen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles. 

Sammanfattning 
Niklas Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-14 lämnat in förslaget att 
Vård- och äldrenämnden uppdras att förnya Borås Stads värdighetsgarantier samt 
att förnyandet av värdighetsgarantierna ska även ta hänsyn till måltidens sociala 
betydelse och vikten av måltidssällskap.       

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen och till Centrala Pensionärsrådet som tillstyrker motionen med tillägget 
att efterlevnaden av värdighetsgarantier regelbundet måste följas upp för att ett 
införande av sådant ska få effekt.   

Vård- och äldrenämnden arbetar redan med ett ständigt utvecklings- och 
förbättringsarbete, där fler aspekter och delar tas upp än de tidigare 
värdighetsgarantiernas innehåll.  

I motionen föreslås också att hänsyn ska tas till måltidens sociala betydelse och 
vikten av måltidssällskap. Även i denna fråga arbetar vård- och äldrenämnden med 
ett utvecklingsarbete. 
 
För att bättre kunna följa upp det utvecklingsarbete som bedrivs, och för att ge 
såväl anhöriga som brukare tydliga kriterier för vad man kan förvänta sig av 
kvaliten i vård och omsorg, föreslår ändå Kommunstyrelsen att värdighetsgarantier 
återinförs, i enlighet med motionens intentioner.  

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad. 
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Informeras vid FSG 2021-02-10. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Ärendet i sin helhet 
Niklas Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-14 lämnat in förslaget att 
Vård- och äldrenämnden uppdras att förnya Borås Stads värdighetsgarantier samt 
att förnyandet av värdighetsgarantierna även ska ta hänsyn till måltidens sociala 
betydelse och vikten av måltidssällskap.       

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen och till Centrala Pensionärsrådet som tillstyrker motionen med tillägget 
att efterlevnaden av värdighetsgarantier regelbundet måste följas upp för att ett 
införande av sådant ska få effekt.    

2014 antogs Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen och upphörde gälla 
2017. Motionärerna vill därför förnya Borås Stads värdighetsgarantier i 
äldreomsorgen. I arbetet med att aktualisera värdighetsgarantierna vill 
motionärerna också att hänsyn tas till ofrivillig ensamhet, samt att 
värdighetsgarantierna understryker måltidens sociala betydelse och vikten av 
måltidssällskap. 

I remissvaret från Vård- och äldrenämnden kan utläsas att de bedriver ett ständigt 
utvecklings- och förbättringsarbete. I detta arbete tas fler aspekter upp och fler 
delar än vad värdighetsgarantier innehåller.  Vård- och äldrenämnden har ett 
övergripande mål för förvaltningen, ”Mål och ledstjärnor”, samt ett 
inriktningsdokument som vägleder i förvaltningens kvalitetsarbete. Borås stads 
synpunktshantering används för att få vägledning i hur synpunkterna kan hjälpa 
Vård- och äldrenämndens verksamheter i kvalitetsarbetet. Vård- och äldrenämnden 
utgår även från brukarundersökningarnas resultat vid kvalitets- och 
förbättringsarbete. 

Inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende har varje enhet specifika 
verksamhetsplaner. Arbetet med verksamhetsplanerna har ersatt arbetet med 
värdighetsgarantierna samt utvecklat de olika delarna. 

I motionen föreslås också att en förnyelse av värdighetsgarantier ska ta hänsyn till 
måltidens sociala betydelse och vikten av måltidssällskap. Sedan 2018 pågår ett 
utvecklingsarbete med att förbättra dels måltidsmiljön, dels måltidernas innehåll. I 
verksamheterna finns också olika brukarråd där brukare kan lämna synpunkter och 
förslag till verksamheten. Det genomförs också välkomstsamtal med varje ny 
brukare i både hemtjänst och vård-och omsorgsboende, där brukaren även får 
information om vad hen kan förvänta sig av verksamheten. 

 
Kommunstyrelsens ställningstagande 
 
Vård- och äldrenämnden arbetar redan med ett ständigt utvecklings- och 
förbättringsarbete, där fler aspekter och delar tas upp än de tidigare 
värdighetsgarantiernas innehåll.  
I motionen förslås också att hänsyn skall tas till måltidens sociala betydelse och 
vikten av måltidssällskap. Även i denna fråga arbetar vård- och äldrenämnden ett 
utvecklingsarbete. 
 
För att bättre kunna följa upp det utvecklingsarbete som bedrivs, och för att ge 
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såväl anhöriga som brukare tydliga kriterier för vad man kan förvänta sig av 
kvaliten i vård och omsorg, föreslår ändå Kommunstyrelsen att värdighetsgarantier 
återinförs, i enlighet med motionens intentioner.  

 
Kommunstyrelsen anser att motionen avslås. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Yttrande över motion Värdighetsgarantier i äldreomsorgen från Centrala 
Pensionärsrådet  
3. Yttrande över motion Värdighetsgarantier i äldreomsorgen från Vård- och 
äldrenämnden 
4. Motion Värdighetsgarantier i äldreomsorgen   
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. niklas.arvidsson@boras.se 
2. hans.gustafsson@politiker.boras.se 
3. anna-clara.stenstrom@politiker.boras.se 
4. VAN.diarium@boras.se 
 
 
Allianspartierna 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna 
 
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Ärendet i sin helhet 
Niklas Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-14 lämnat in förslaget att 
Vård- och äldrenämnden uppdras att förnya Borås Stads värdighetsgarantier samt 
att förnyandet av värdighetsgarantierna även ska ta hänsyn till måltidens sociala 
betydelse och vikten av måltidssällskap.       

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen och till Centrala Pensionärsrådet som tillstyrker motionen med tillägget 
att efterlevnaden av värdighetsgarantier regelbundet måste följas upp för att ett 
införande av sådant ska få effekt.    

2014 antogs Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen och upphörde gälla 
2017. Motionärerna vill därför förnya Borås Stads värdighetsgarantier i 
äldreomsorgen. I arbetet med att aktualisera värdighetsgarantierna vill 
motionärerna också att hänsyn tas till ofrivillig ensamhet, samt att 
värdighetsgarantierna understryker måltidens sociala betydelse och vikten av 
måltidssällskap. 

I remissvaret från Vård- och äldrenämnden kan utläsas att de bedriver ett ständigt 
utvecklings- och förbättringsarbete. I detta arbete tas fler aspekter upp och fler 
delar än vad värdighetsgarantier innehåller.  Vård- och äldrenämnden har ett 
övergripande mål för förvaltningen, ”Mål och ledstjärnor”, samt ett 
inriktningsdokument som vägleder i förvaltningens kvalitetsarbete. Borås stads 
synpunktshantering används för att få vägledning i hur synpunkterna kan hjälpa 
Vård- och äldrenämndens verksamheter i kvalitetsarbetet. Vård- och äldrenämnden 
utgår även från brukarundersökningarnas resultat vid kvalitets- och 
förbättringsarbete. 

Inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende har varje enhet specifika 
verksamhetsplaner. Arbetet med verksamhetsplanerna har ersatt arbetet med 
värdighetsgarantierna samt utvecklat de olika delarna. 

I motionen föreslås också att en förnyelse av värdighetsgarantier ska ta hänsyn till 
måltidens sociala betydelse och vikten av måltidssällskap. Sedan 2018 pågår ett 
utvecklingsarbete med att förbättra dels måltidsmiljön, dels måltidernas innehåll. I 
verksamheterna finns också olika brukarråd där brukare kan lämna synpunkter och 
förslag till verksamheten. Det genomförs också välkomstsamtal med varje ny 
brukare i både hemtjänst och vård-och omsorgsboende, där brukaren även får 
information om vad hen kan förvänta sig av verksamheten. 

 
Kommunstyrelsens ställningstagande 
 
Vård- och äldrenämnden arbetar redan med ett ständigt utvecklings- och 
förbättringsarbete, där fler aspekter och delar tas upp än de tidigare 
värdighetsgarantiernas innehåll.  
I motionen förslås också att hänsyn skall tas till måltidens sociala betydelse och 
vikten av måltidssällskap. Även i denna fråga arbetar vård- och äldrenämnden ett 
utvecklingsarbete. 
 
För att bättre kunna följa upp det utvecklingsarbete som bedrivs, och för att ge 
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