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Kommunstyrelsen 
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 Kommunfullmäktige 

 

Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i 
Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Upphäva uppdraget för Borås kommuns Parkerings AB att införa fri parkering 
för miljöfordon. 

Ge Borås kommuns Parkerings AB i uppdrag att överväga andra metoder för 
att påskynda omställningen till fossilfrihet i transportsektorn.  

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig via Andreas Exner (SD) till förmån för sitt 
avslagsyrkande.              

Ärendet i sin helhet 
Borås kommuns Parkerings AB har inkommit med en framställan gällande 
nuvarande miljöbilstillstånd. Bolaget fick den 17 september 2015 i uppdrag att 
införa fri parkering för miljöfordon samt utökade möjligheter till laddning i 
stadskärnan. Tillstånd infördes för miljöbilar enligt den dåvarande nationella 
förordningen om klimatbonusbilar. Styrelsen beslutade att tillstånden skulle 
gälla i 24 månader, men längst till 2020-06-30. Bolaget har även utvecklat 
laddinfrastrukturen i staden de senaste åren.  

Bolaget anser nu att en fortsättning av fri parkering för någon slags miljöfordon 
inte främjar trafikflöden och trängsel i stadskärnan. Fasen för elbilar har nått 
etableringsfasen och då är kostnaden för en parkering ett sätt att styra 
tillgängligheten. Bolaget vill styra den genom att ta lika betalt för alla fordon 
som parkerar och tar en markyta i anspråk. 

Kommunstyrelsen anser det är rimligt att upphäva uppdraget om fri parkering 
för miljöfordon. Borås kommuns Parkerings AB bör överväga andra metoder 
för att påskynda omställningen till fossilfrihet i transportsektorn. Ett exempel 
skulle kunna vara tidsbegränsad fri parkering för laddning av elfordon.   

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-04-14 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-04-14 
3. Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i Borås Stad från Borås 
kommuns Parkerings AB   

Nr 50
Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i 
Borås Stad
2020-05-11 Dnr KS 2020-00207 3.2.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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2020-05-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00207 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 
 
 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i 
Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Upphäva uppdraget för Borås kommuns Parkerings AB att införa fri parkering 
för miljöfordon. 

Ge Borås kommuns Parkerings AB i uppdrag att överväga andra metoder för 
att påskynda omställningen till fossilfrihet i transportsektorn.  

 

Ärendet i sin helhet 
Borås kommuns Parkerings AB har inkommit med en framställan gällande 
nuvarande miljöbilstillstånd. Bolaget fick den 17 september 2015 i uppdrag att 
införa fri parkering för miljöfordon samt utökade möjligheter till laddning i 
stadskärnan. Tillstånd infördes för miljöbilar enligt den dåvarande nationella 
förordningen om klimatbonusbilar. Styrelsen beslutade att tillstånden skulle 
gälla i 24 månader, men längst till 2020-06-30. Bolaget har även utvecklat 
laddinfrastrukturen i staden de senaste åren.  

Bolaget anser nu att en fortsättning av fri parkering för någon slags miljöfordon 
inte främjar trafikflöden och trängsel i stadskärnan. Fasen för elbilar har nått 
etableringsfasen och då är kostnaden för en parkering ett sätt att styra 
tillgängligheten. Bolaget vill styra den genom att ta lika betalt för alla fordon 
som parkerar och tar en markyta i anspråk.  

Kommunstyrelsen anser det är rimligt att upphäva uppdraget om fri parkering 
för miljöfordon. Borås kommuns Parkerings AB bör överväga andra metoder 
för att påskynda omställningen till fossilfrihet i transportsektorn. Ett exempel 
skulle kunna vara tidsbegränsad fri parkering för laddning av elfordon. 
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Datum 
2020-05-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00207 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 
 
 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i 
Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Upphäva uppdraget för Borås kommuns Parkerings AB att införa fri parkering 
för miljöfordon. 

Ge Borås kommuns Parkerings AB i uppdrag att överväga andra metoder för 
att påskynda omställningen till fossilfrihet i transportsektorn.  

 

Ärendet i sin helhet 
Borås kommuns Parkerings AB har inkommit med en framställan gällande 
nuvarande miljöbilstillstånd. Bolaget fick den 17 september 2015 i uppdrag att 
införa fri parkering för miljöfordon samt utökade möjligheter till laddning i 
stadskärnan. Tillstånd infördes för miljöbilar enligt den dåvarande nationella 
förordningen om klimatbonusbilar. Styrelsen beslutade att tillstånden skulle 
gälla i 24 månader, men längst till 2020-06-30. Bolaget har även utvecklat 
laddinfrastrukturen i staden de senaste åren.  

Bolaget anser nu att en fortsättning av fri parkering för någon slags miljöfordon 
inte främjar trafikflöden och trängsel i stadskärnan. Fasen för elbilar har nått 
etableringsfasen och då är kostnaden för en parkering ett sätt att styra 
tillgängligheten. Bolaget vill styra den genom att ta lika betalt för alla fordon 
som parkerar och tar en markyta i anspråk.  

Kommunstyrelsen anser det är rimligt att upphäva uppdraget om fri parkering 
för miljöfordon. Borås kommuns Parkerings AB bör överväga andra metoder 
för att påskynda omställningen till fossilfrihet i transportsektorn. Ett exempel 
skulle kunna vara tidsbegränsad fri parkering för laddning av elfordon. 
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Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-04-14 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-04-14 
3. Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i Borås Stad från Borås 
kommuns Parkerings AB   
 

 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-04-14 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-04-14 
3. Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i Borås Stad från Borås 
kommuns Parkerings AB   
 

 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00843 433 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta Riktlinjer för trädvårdsarbete.             

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad, 
fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvara för att styrdokument om träd 
tas fram i enlighet med motionens intentioner. Efter att samråd 2 nu 
genomförts med berörda nämnder och bolagsstyrelser har Tekniska nämnden 
sammanställt samtliga remisser och översänt Riktlinjer för trädvårdsarbete till 
Kommunstyrelsen för vidare handläggning.           

Ärendet i sin helhet 
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. De har även ekonomiska och 
pedagogiska värden och det är viktigt att skyddet på individnivå respekteras och 
förstås av alla aktörer inom kommunen. 
 
Borås Stad bör därför beakta trädens livsrum vid både detaljplanering och 
exploatering. Skyddet av enskilda träd och trädmiljöer måste ske genom 
kartläggning, tydliga skydds- och buffertzoner under byggtiden samt för- och 
efterbesiktning. 
 
Riktlinjerna har varit på remiss till samtliga nämnder och bolag och kommer 
efter beslut även gälla för samtliga nämnder och bolag. Alla inkomna yttranden 
har tillstyrkt remissen. 
Servicenämnden bedömer att kostnader för markentreprenad kommer öka i och 
med skydd av träd. 
Lokalförsörjningsnämnden påpekar att intressekonflikt kan ske vid nybyggnation. 
Fritids- och Folkhälsonämnden betonar vikten av träd och grönska ur ett 
folkhälsoperspektiv. 
Kulturnämnden betonar trädens betydelse för kulturmiljöer. 
Miljö- och konsumentnämnden önskar förtydliga det gemensamma ansvaret för träd 
och trädmiljöer. De har även synpunkter på att lövträd längs Viskan saknas på 
listan över exempel av trädmiljöer. 

Nr 51
Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad
2020-05-11 Dnr KS 2017-00843 433

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadsnämnden framhåller vikten av att riktlinjerna kompletteras med 
en plan för tillkommande träd och trädmiljöer. 
Kommunstyrelsen ställer krav på att Tekniska nämnden tillsammans med 
Kommunstyrelsen ska ta fram en trädplan för Borås Stad. Planen ska 
färdigställas under 2020. 
 
Synpunkterna har beaktats i riktlinjen och kommer även implementeras i 
kommande trädplan. 
   

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för trädvårdsarbete 
2. Missiv Samråd 2, Tekniska nämnden, 2020-01-20   
3. Remissammanställning, Tekniska nämnden, 2020-02-26 

Samverkan 
Tekniska nämnden 

 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Chef för Mark och Exploatering 
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2 Borås Stad  |   Riktlinjer för trädvårdsarbete

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: XX 2019
Revideras av: Tekniska nämnden
Gäller för: Kommunstyrelsen, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbygg-
nadsnämnden, Servicenämnden, Tekniska nämnden, Borås Energi och Miljö AB, 
Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB, Borås Djurpark AB, AB Bostäder i 
Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem 
AB, Industribyggnader i Borås AB
Gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Riktlinjer för trädvårds
arbete i Borås Stad
Borås Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i 
kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra.

Betydelsefulla urbana träd och stadsnära trädmiljöer 
Solitära träd och trädmiljöer bör bevaras då de har stora biologiska, estetiska, historiska 
och arkitektoniska värden. De har också ekonomiska och pedagogiska värden. Med varje 
enskilt äldre och större träd som går förlorat försvinner dessa värden. Således är skyddet 
på individnivå viktigt och bör respekteras av alla aktörer inom kommunen.

Borås Stad bör verka för att karaktäristiska träd och trädmiljöer samt träd i historiska 
kulturmiljöer och träd med biologisk betydelse skyddas. Det innebär att vid exploatering 
och detaljplanering skyddas värdefulla befintliga träd och trädmiljöer genom kartläggning, 
tydliga skydds- och buffertzoner under byggnationstiden samt för- och efterbesiktning.

Exempel trädmiljöer är:
• Almarna vid Hemgården, Allégatan

• Skogstallarna i och omkring stadsdelarna Byttorp och Tullen

• Flertalet olika sorters alm i stadsdelen Norrby

• Ekarna i och omkring Ollonstupet i stadsdelen Trandared och Hulta

• Björkarna i och omkring stadsdelen Sjöbo

• Askallén genom orten Bredared

• Stora torgets trädarkader med glanslind

• Bok- och tallbeståndet i Annelundsparken

• Skogstallarna i serviceorten Fristad

• Skogsalmarna på kvarteret Svanen

Exempel solitära karaktäristiska träd är:
• Lönnen vid Anna Lindhs park

• Eken vid Alingsåsvägen

• Almen i Sinnenas park

• Tallen vid Ramnavallen

Trädens behov av livsrum bör beaktas vid detaljplanering  
och projektering
Träd bör beredas tillräckligt med fredat utrymme för att få en god tillväxt samt nå naturlig 
slutstorlek för sin art. För det krävs utrymme enligt branschstandard både ovan och under 
mark. 

Skydd av träd vid markanvändning ovan och under jord
Vid nyttjande av kommunens mark, till exempel markarbeten, evenemang eller 
uppställning avsätts tillräckligt med utrymme så att träd inom området ej påverkas. Med 
tillräckligt utrymme menas trädets dropzon + 2 meter i en cirkel runt trädets stam, enligt 
branschstandard. På så vis skyddas trädets rötter, stam samt krona från oavsiktlig påverkan.
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Riktlinjer för trädvårds
arbete i Borås Stad
Borås Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i 
kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra.

Betydelsefulla urbana träd och stadsnära trädmiljöer 
Solitära träd och trädmiljöer bör bevaras då de har stora biologiska, estetiska, historiska 
och arkitektoniska värden. De har också ekonomiska och pedagogiska värden. Med varje 
enskilt äldre och större träd som går förlorat försvinner dessa värden. Således är skyddet 
på individnivå viktigt och bör respekteras av alla aktörer inom kommunen.

Borås Stad bör verka för att karaktäristiska träd och trädmiljöer samt träd i historiska 
kulturmiljöer och träd med biologisk betydelse skyddas. Det innebär att vid exploatering 
och detaljplanering skyddas värdefulla befintliga träd och trädmiljöer genom kartläggning, 
tydliga skydds- och buffertzoner under byggnationstiden samt för- och efterbesiktning.

Exempel trädmiljöer är:
• Almarna vid Hemgården, Allégatan

• Skogstallarna i och omkring stadsdelarna Byttorp och Tullen

• Flertalet olika sorters alm i stadsdelen Norrby

• Ekarna i och omkring Ollonstupet i stadsdelen Trandared och Hulta

• Björkarna i och omkring stadsdelen Sjöbo

• Askallén genom orten Bredared

• Stora torgets trädarkader med glanslind

• Bok- och tallbeståndet i Annelundsparken

• Skogstallarna i serviceorten Fristad

• Skogsalmarna på kvarteret Svanen

Exempel solitära karaktäristiska träd är:
• Lönnen vid Anna Lindhs park

• Eken vid Alingsåsvägen

• Almen i Sinnenas park

• Tallen vid Ramnavallen

Trädens behov av livsrum bör beaktas vid detaljplanering  
och projektering
Träd bör beredas tillräckligt med fredat utrymme för att få en god tillväxt samt nå naturlig 
slutstorlek för sin art. För det krävs utrymme enligt branschstandard både ovan och under 
mark. 

Skydd av träd vid markanvändning ovan och under jord
Vid nyttjande av kommunens mark, till exempel markarbeten, evenemang eller 
uppställning avsätts tillräckligt med utrymme så att träd inom området ej påverkas. Med 
tillräckligt utrymme menas trädets dropzon + 2 meter i en cirkel runt trädets stam, enligt 
branschstandard. På så vis skyddas trädets rötter, stam samt krona från oavsiktlig påverkan.
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Vikten av att träds vitalitet säkerställs och vid behov  
förbättras
Borås Stads trädvårdsarbete bör ske med miljöhänsyn och med metoder som främjar 
trädens hälsa på lång sikt, samt upprätthålla säkerheten för människor och egendom. 
Gröna ytor där träd kan erbjudas goda livsrum ska i största möjliga mån bibehållas samt 
där det ges möjlighet även utökas.

Kompensationsåtgärder
Negativa konsekvenser på befintligt trädbestånd bör uppvägas med kompensationsåtgärder. 
Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, återplantering, 
restaurering av skadade miljöer eller långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknar 
skydd.

Verka för ökad kunskap om träd
Borås Stad bör verka för ökad kunskap och ett ökat intresse för träd och deras positiva 
inverkan på stadsmiljön i form av ekosystemtjänster. En ökad förståelse för träd och dess 
värde innebär i förlängningen att färre träd skadas och fälls i samband med exploatering, 
byggnation samt vid större evenemang. 
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Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-27 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00377 3.3.5.0 

  

 
 

Samråd 2: Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

Samrådsinstanser 
1. Kommunstyrelsen 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Kulturnämnden 

4. Lokalförsörjningsnämnden 

5. Miljö- och konsumentnämnden 

6. Samhällsbyggnadsnämnden 

7. Servicenämnden 

8. Borås Energi och Miljö AB 

9. Borås Elnät AB 

10. Borås Kommuns Parkerings AB 

11. Borås Djurpark AB 

12. AB Bostäder i Borås 

13. Fristadbostäder AB 

14. AB Toarpshus 

15. AB Sandhultsbostäder 

16. Viskaforshem AB 

17. Industribyggnader i Borås AB 

 

Yttrandena ska ha kommit in till Tekniska nämnden senast den 2019-09-15. 
Yttrandena skickas i elektronisk form till TEK.diarium@boras.se 
Ange diarienummer TEN 2019-00377 och samrådsinstansens namn i 
ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av yttranden som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Tekniska nämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Anton Spets 
Handläggare 
033 357422
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Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Anton Spets 
Handläggare 
033 35 74 22 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-27 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00377 3.3.5.0 
 

  

 

Samråd 2 för Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att skicka omarbetat förslag på Borås Stads 
Riktlinjer för trädvårdsarbete på samråd 2 till berörda nämnder och styrelser 
enligt bifogat missiv.        

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad, 
fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvara för att styrdokument om träd 
tas fram i enlighet med motionens intentioner.  

Tekniska nämnden har tagit fram Riktlinjer för trädvårdsarbete och sänt ut 
dessa på samråd enligt Tekniska nämndens beslut 2017-12-21. De synpunkter 
som inkom under samrådet har beaktats. 

Då samtliga berörda nämnder och styrelser inte fått tillfälle att yttra sig skickar 
Tekniska nämnden det omarbetade förslaget på samråd 2 till samtliga berörda 
nämnder och styrelser.             

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 
2. Missiv                                

Beslutet expedieras till 
1. Berörda nämnder och styrelser i Borås Stad 
 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Anton Spets 
Handläggare 
033 35 74 22 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-27 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00377 3.3.5.0 
 

  

 

Samråd 2 för Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att skicka omarbetat förslag på Borås Stads 
Riktlinjer för trädvårdsarbete på samråd 2 till berörda nämnder och styrelser 
enligt bifogat missiv.        

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad, 
fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvara för att styrdokument om träd 
tas fram i enlighet med motionens intentioner.  

Tekniska nämnden har tagit fram Riktlinjer för trädvårdsarbete och sänt ut 
dessa på samråd enligt Tekniska nämndens beslut 2017-12-21. De synpunkter 
som inkom under samrådet har beaktats. 

Då samtliga berörda nämnder och styrelser inte fått tillfälle att yttra sig skickar 
Tekniska nämnden det omarbetade förslaget på samråd 2 till samtliga berörda 
nämnder och styrelser.             

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 
2. Missiv                                

Beslutet expedieras till 
1. Berörda nämnder och styrelser i Borås Stad 
 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Desiree Karlsson 
Handläggare 
033 357030 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00045 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 
t.om. oktober 2019 avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Föreslagna motioner avskrives från vidare handläggning.          

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. Beslutsförslag 
2. Redovisning från Kommunstyrelsen 
   
 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 

Nr 52
Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande  
t.om. oktober 2019 avgivna motioner

2020-05-11 Dnr KS 2020-00045 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
t o m oktober månad 2019 avgivna motioner 
Inkom 
Diarienummer 

Motion Behandling 

KF 2010-06-17 § 69 
2017/KS0560 110 
Vn Po1 

Motion av Johan Hellström (MP) och Martin 
Neuman (Väg); Färre kommunala valkretsar. Se 
dnr 2010/KS0516 110 

Motionen avskrives.      
KF beslutade om 
valkretsindelning 2017-09-
21 § 174 

KF 2007-11-21--22 § 151 
2017/KS0557 107 
KC/E Po1 

Motion av William Petzäll (SD); Saltemads 
camping. Se dnr 2007/KS0847 107 

Färdigbehandlad för beslut
i Kommunfullmäktige 

KF 2009-12-17 § 178 
2017/KS0318 532 
SP Po5 

Motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich 
Legnemark (V); Framtidens kollektivtrafik. 
Se dnr 2009/KS0815 532 

Återremiss KF 2011- 02-24 
Under beredning. 

KF 2010-09-23 § 111 
2017/KS0144 532 
SP Po5 

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjlig-
heten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik i 
Borås. Se dnr 2010/KS0686 532 

Återremiss KF 2011- 02-24 
Under beredning. 

KF 2011-03-24 § 34 
2018-00570 1.1.1.1 
SP Po4 

Motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica 
Johansson (C); Samlat Resecentrum. Se dnr 
2011-00277 

Under beredning. 

KF 2011-04-28 § 49 
2019-00053 1.1.1.1 
J Po1 

Motion av Krister Maconi (SD); Komplettering av 
lokal ordningsföreskrift. Se dnr 2011/KS0326 
003 

Besvaras i samband med 
ärende om lokala 
ordningsföreskrifter. 
Ordningsföreskrifterna är 
ute på remiss. 

KF 2011-04-28 § 49 
2018-00920 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demo-
kratin – införande av deltagarbudgetar. Se dnr 
2011/KS0377 040 

Under beredning. 

KF 2012-03-15 § 38 
2018-00921 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Joakim Malmberg (FP); Lägg ut drif-
ten av Stadsparksbadet på entreprenad. Se dnr 
2012/KS0270 822 

Klar för beslut. 

KF 2012-05-10 § 67 
2019-00112 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Sven-
kvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta om att 
Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur 
belastningsregistret vid nyanställning och vid 
upphandlingsavtal. Se 2012/KS0378 023 

Återremiss 2016-10-20. 
Under beredning 

KF 2012-05-10 § 67 
2019-00113 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Sven-
kvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta att 
Stadsdelsnämnderna ska begära utdrag ur be-
lastningsregistret vid nyanställning och vid upp-
handlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg. 
Se 2012/KS0379 023 

Återremiss 2016-10-20. 
Under beredning 

KF 2013-02-21 § 16 
2019-01024 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjal-
marsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD); Lägg ut Saltemads 
camping på entreprenad! Se dnr 2013/KS0189 
107 

Färdigbehandlad för beslut
i Kommunfullmäktige 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
t o m oktober månad 2019 avgivna motioner 
Inkom 
Diarienummer 

Motion Behandling 

KF 2013-03-21 § 27 
2019-00703 1.1.1.1 
KC/SP Po1 

Motion av Kerstin Hermansson (C); 
Landsbygdssäkra politiska beslut. Se dnr 
2013/KS0281 106 

Under beredning. 

KF 2013-04-25 § 40 
2013/KS0354 770 
KU Po2 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); 
Äldres rätt att åldras med värdighet. 

Under beredning 

KF 2013-10-24 § 124 
2013/KS0663 730 
KU Po2 

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Inför lag 
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller 
särskilda boenden för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

Klar för politisk beredning. 

KF 2013-12-19 § 150 
2019-01038 1.1.1.1 
SP Po4 

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); 
Södra torget – förtjänar mer än bussar! Se dnr 
2013/KS0792 311 

Under beredning. 

KF 2014-04-24 § 41 
2014/KS0320 310 
SP Po4 

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds cent-
rum 

Under beredning. 

KF 2014-05-21 § 58 
2014/KS0392 059 
E Po1 

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjal-
marsson (FP) och Falco Güldenpfennig (KD); Ny 
konkurrenspolicy för Borås Stad. 

Under beredning 

KF 2014-09-25 § 117 
Dnr 2014/KS0673 531 
SP Po5 

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M) 
och Annette Carlson (M); Låt fler använda skol-
bussarna. 

Under beredning. 

KF 2014-09-25 § 117 
Dnr 2014/KS0675 512 
SP Po5 

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette 
Carlson (M); För en ökad trafiksäkerhet i Viska-
fors och Rydboholm. 

Under beredning. 

KF 2015-03-26 § 44 
Dnr 2015/KS0317 059 
E Po1 

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan 
Hjalmarsson (FP); Kartlägg den kommunala nä-
ringslivsverksamheten! 

Under beredning 

KF 2015-06-17 § 97 
Dnr 2015/KS0467 111 
Vn Po1 

Motion av Hanna Bernholdsson (MP); Dags att 
sänka rösträttsåldern. 

Under beredning. 
Behandlas 2020 

KF 2015-06-17 § 97 
Dnr 2015/KS0498 531 
SP Po5 

Motion av Ulrik Nilsson (M); Kollektivtrafik - 
pendling och arbetsresor. 

Under beredning. 

KF 2015-10-15 § 156 
Dnr 2015/KS0621 722 
KU Po2 

Motion av Hanna Bernholdsson (MP) och 
Christina Waldenström (MP); Valfrihet inom 
hemtjänsten. 

Klar för politisk beredning. 

KF 2015-10 15 § 156 
Dnr 2015/KS0693 059 
E Po1 

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése Björklund 
(S), Mosa Roshanghias (MP) och Tommy Jo-
sefsson (V) : Borås Stad – en Fairtrade City som 
bojkottar varor producerade på ockuperad mark 

Under beredning 

KF 2015-11-18 -19 § 172 
Dnr 2015/KS0701 109 
KC/J Po1 

Motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman 
(SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård 
(SD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström 
(SD) om tillstånd för tiggeri 

Besvaras i samband med 
ärende om lokala 
ordningsföreskrifter. 
Ordningsföreskrifterna är 
ute på remiss. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
t o m oktober månad 2019 avgivna motioner 
Inkom 
Diarienummer 

Motion Behandling 

KF 2016-08-18 § 199 
2016/KS0540 739 
KU Po2 

Motion av Kerstin Hermansson (C): Nya boen-
deformer för äldre. 

Klar för politisk beredning. 

KF 2016-09-29 § 234 
2016/KS0625 730 
KU Po2 

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt 
Eckerström (C): Serviceinsatser i privat regi 

Klar för politisk beredning. 

KF 2016-09-29 § 234 
2016/KS0641 111 
Vn Po1 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela 
Hallgren (KD), Hans Gustavsson (KD) och Karl-
Gustav Drotz (KD) angående kommunens indel-
ning i valkretsar vid valet 2018 

Motionen avskrives.      
KF beslutade om 
valkretsindelning 2017-09-
21 § 174 

KF 2016-10-20 § 254 
2016/KS0691 400 
SP Po5 

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna Kjell-
berg (MP): Underlätta och stimulera lokal ekolo-
gisk matproduktion i Borås kommun 

Under beredning. 
På remiss. 
9 svarat 

KF 2016-12-21 § 301 
2016/KS0817 620 
KC/CKS Po3 

Motion av Anna Svalander (L) och Anne-Marie 
Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och 
förtryck i skolorna i Borås 

Återremiss KF 2017-05-18 
Pågår beredning. I 
slutskedet 

KF 2016-12-21 § 301 
2016/KS819 332 
E Po4 

Motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg 
(M) - Bemannad parklek året runt på Stadspar-
kens lekplats

Under beredning. 

KF 2017-03-16 § 43 
2017/KS0292 107 
E Po1 

Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås 
Djurpark! 

Klar för beslut.. 

KF 2017-05-18 § 100 
2017/KS0425 456 
SP Po5 

Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad Under beredning. 
6 svarat på remiss 

KF 2017-08-17 § 137 
2017/KS0515 730 
KU Po2 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gus-
tavsson (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 
2018-00089 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Her-
mansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och 
Falco Güldenpfennig (KD): Ökad valfrihet och 
mindre byråkratiskt bistånds-bedömning för 
äldre 

Klar för politisk beredning. 

KF 2018-01-18 § 2 
2018-00090 1.1.1.1 
KU Po1 

Motion av Dennis Jernkrook (M) och Birgitta 
Bergman (M) angående automatiserad behand-
ling av ansökningar om ekonomiskt bistånd. 

Klar för politisk beredning. 

KF 2018-02-22 § 17 
2018-00167 1.1.1.1 
K Po1 

Motion av Sara Andersson (S) och Therése 
Björklund (S): Nej till könsdiskriminerande re-
klam på Borås Stads mark 

Färdigbehandlad för beslut 
i Kommunfullmäktige 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2019 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2018-04-12 § 63 
2018-00302 1.1.1.1 
E Po1 

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 trakasserier och övergrepp. 

Under beredning 

KF 2018-05-17 § 86 
2018-00392 1.1.1.1 
S Po1 

Motion av Leif Häggblom (SD), Patrik 
Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Crister Spets (SD): Stärk demokratin för hörsel-
skadade. 

Under politisk beredning. 
 

KF 2018-08-16 § 130 
2018-00510 1.1.1.1 
SP Po4 

Motion av Tommy Josefsson (V), Anne Rapinoja 
(V) och Ida Legnemark (V): Planera Gässlösa till 
en fossilfri stadsdel 

Under beredning. 

KF 2018-11-22 § 176 
2018-00711 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Tommy Josefsson (V), Ida Legnemark 
(V) och Anne Rapinoja (V: Inrätta ett kommunalt 
klimatråd i Borås. 

Under beredning 

KF 2018-11-22 § 176 
2018-00712 1.1.1.1 
KI Po5 

Motion av Gabriella Andersson (V), Inger Land-
ström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V) 
och Peter Wiberg (V): Borås Stad ska främja 
goda arbetsvillkor i restaurangbranchen. 

Under beredning 

KF 2018-11-22 § 176 
2018-00713 1.1.1.1 
N Po1 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M), Martin Nils-
son (M) och Annette Carlson (M): Nytt styrdoku-
ment för Borås Stads hållning i frågor gällande 
konkurrens. 

Politiska diskussioner skall 
genomföras. 

KF 2018-12-19 § 207 
2018-00900 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Ida Legnemark (V) om anhörigstöd för 
barn under 18 år. 

Klar för politisk beredning. 

KF 2018-12-19 § 207 
2018-00911 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Annette Carlson (M) och Magnus Sjö-
dahl (KD): Bättre gatubelysning för ett tryggare 
Borås 

Under beredning 

KF 2019-01-17 § 2 
2019-00094 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion från Annette Carlson (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans 
Gustavsson (KD) - Enklare vårdinsatser till äldre 
utan biståndsbedömning. 

Klar för politisk beredning. 

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00119 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Jan Nilsson (SD) Hjälp barn i miss-
bruksmiljö! 

Under beredning. 

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00220 1.1.1.1 
KU Po3 

Motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas 
Exner (SD). Särskilt begåvade elever 

Politisk beredning pågår. 

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00228 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar 
Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför 
prövningen av strandskydd från Miljö- och 
konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

Klar till Kommunfullmäktige 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2019 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00229 1.1.1.1 
SP Po4 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Ar-
vidsson (KD): Näringslivets förutsättningar är ett 
allmänintresse 

Under beredning 

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00230 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko 
(M) och Jolly Bou Rahal (M): Redovisa hela lö-
nen 

På väg till 
Kommunstyrelsen. 

KF 2019-03-21 § 39 
2019-00279 1.1.1.1 
KU Po1 

Motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i 
Borås Stads arbete med jämställdhetsintegre-
ring 

Klar för politisk beredning. 

KF 2019-03-21 § 39 
2019-00331 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Niklas Arvidsson (KD) och Annette 
Carlson (M) Borås Stad ska tåla att granskas! 

Under beredning 

KF 2019-04-25 § 66 
2019-00433 1.1.1.1 
CKS Po2 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Ar-
vidsson (KD): Kartlägg det hedersrelaterade för-
trycket. 

Beredning pågår. 
Beräknas vara klar innan 
sommaren. 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00527 1.1.1.1 
M Po4 

Motion av Ida Legnemark (V): Alla boråsare ska 
ha en bostad 

Under beredning 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00528 1.1.1.1 
Ku Po2 

Motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för 
hemlösheten i Borås. 

På remiss 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00530 1.1.1.1 
Ku Po2 
 

Motion av Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson 
(SD) och Anders Alftberg (SD) Familjecentral i 
Serviceort 

På remiss. 
 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00536 1.1.1.1 
KU Po5 

Motion av Tomas Brandberg (SD) Slopade 
kvantitativa mål för ekologiska livsmedel. 

Klar för politisk beredning. 

KF 2019-06-19 § 116 
2019-00607 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor 
för fler. 

Under beredning 

KF 2019-06-19 § 116 
2019-00608 1.1.1.1 
CKS Po1 

Motion av Stefan Lindborg (V): Kommunal av-
hopparverksamhet mot organiserad brottslighet. 

Beredning pågår. 

KF 2019-06-19 § 116 
2109-00609 1.1.1.1 
K Po1 

Motion av Stefan Lindborg (V): Uppmärksamma 
stadens historia i samband med 400-årsfirandet. 

Färdigbehandlad för beslut 
i Kommunfullmäktige 

KF 2019-06-19 § 116 
2019-00618 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Annette Carlson 
(M) Ingen skall behöva flytta på grund av ut-
byggnad av VA-nätet 

Klar för beslut. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2019 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00716 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Ida Legnemark (V): Bygg Borås mot-
ståndskraftigt mot klimatförändringar. 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00717 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Tommy Josefsson (V), Inger Land-
ström (V), Ida Legnemark (V) och Anne Ra-
pinoja (V: Gör Borås grönare! 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00718 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Lennart Andreasson (V), Tommy Jo-
sefsson (V) och Anne Rapinoja (V): Ny utred-
ning om kollektivtrafiken i stadskärnan 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00719 1.1.1.1 
M Po4 

Motion av Stefan Lindborg (V) och Peter Wiberg 
(V): Inrätta område för stadsodling vid Knalle-
land 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00724 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M) Utred beho-
vet av tillgång till klimatanpassade rum inom 
äldrevården 

Under beredning. 

KF2019-09-26 § 190 
2019-00834 1.1.1.1 
KC Po1 C.M 

Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy Jo-
sefsson (V): Ta ställning för en säkrare värld 
utan kärnvapen. 

Under politisk beredning. 
 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00838 1.1.1.1 
CKS Po1 

En motion för ökad trygghet  i hela Borås av 
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) 

Klar och på väg till 
Kommunfullmäktige. 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00839 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Else-Marie Lind-
gren (KD) och Magnus Sjödahl (KD) Värna äl-
dres självbestämmande 

Klar för politisk beredning. 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00840 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Annette Carlson (M) Boråsavtalet - ett 
lokalt Parisavtal för klimatet 

Under beredning 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00841 1.1.1.1 
KU Po3 

Motion av Andreas Exner (SD) och Anders 
Alftberg (SD) Stärk det finska språkets ställning i 
Borås 

Klar för politisk beredning. 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00842 1.1.1.1 
KU Po3 

Motion av Anders Alftberg (SD) Utöka antal tim-
mar i förskoleklass 

Klar för politisk beredning. 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00843 1.1.1.1 
CKS Po1 

Motion av Andreas Exner (SD) Björn Qvarström 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Leif Häggblom 
(SD): Ingen olycka framme 

Redovisad 

KF 2019-10-17 § 219 
2019-00900 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Andreas Exner (SD), Björn Qvarström 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) Borås behöver 
bilen! 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2019 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-10-17 § 219 
2019-00902 1.1.1.1 
SP Po4 

Motion av Anna-Clara Stenström (M); Magnus 
Sjödahl (KD) och Gunilla Christoffersson (KD): 
Det är hög tid att utveckla centrummiljön i San-
dared och Sjömarken. För ökad trygghet och 
trivsel 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under  
perioden 2019-11-01 – 2020-04-30 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-11-20 § 253 
2019-01000 1.1.1.1 
M Po4 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Per Månsson 
(M): Stadens industri – ett arv att vårda men 
också att sanera 

Under beredning. 

KF 2019-12-19 § 275 
2019-01092 1.1.1.1 
CKS Po1 

Motion av Ida Legnemark (V): Ta krafttag mot 
våld i nära relationer: inför Huskurage 

Beredning pågår. 

KF 2019-12-19 § 275 
2019-01099 1.1.1.1 
KU Po 4 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund 
(KD) Gunilla Christoffersson (KD, Hans Gus-
tavsson (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 

Motion av Andreas Exner (SD) och Anders 
Alftberg (SD): Styr upp användandet av Fyrver-
kerier! 

 

KF 2020-01-23 § 2 
2020-00091 1.1.1.1 
KC S Po1 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Lisa Berglund 
(KD): Bättre planering av Kommunfullmäktiges 
sammanträden 

 

KF 2020-01-23 § 2 
2020-00094 1.1.1.1 
KC/E Po1 M.W 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Ar-
vidsson (KD): Undvik osund konkurrens! 

Under beredning. 

KF 2020-02-19 § 13 
2020-00194 1.1.1.1 
KC Po1 S.G 

Motion av Andreas Exner (SD) och Olle Eng-
ström (SD): En hållbar framtid för koncernen 

 

KF 2020-02-19 § 13 
2020-00196 1.1.1.1 
KU Po3 
 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M) angående 
insats av Borås Stad för att sprida kunskap i 
skolorna om kommunistiska regimers brott mot 
mänskligheten 

 

KF 2020-02-19 § 13 
2020-00200 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Rättvisare taxor för ett 
blomstrande näringsliv 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t 
o m oktober 2019 avgivna interpellationer  

 

Inkom  
Diarienummer   

Interpellation   Behandling   

KF 2016-09-29 § 235  
2016/KS0653 732  
KU Po3  

Interpellation av Annette Carlson (M) till 
kommunalråd Malin Carlsson om LOV i Borås  

Klar för politisk beredning.  

KF 2017-04-27 § 65  
2017/KS0384 269  
M Po2  

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) - 
Vad händer med Bockabyn Tom Andersson 
(MP)?  

Under politisk beredning.  

KF 2018-02-22 § 18  
2018-00125 1.1.1.1  
SP Po2   

Interpellation av Nils-Åke Björklund (M) till 
kommunalrådet Tom Andersson (MP) om 
trafikflödena till Viareds Industriområde  

Under beredning.  

KF 2019-06-19 § 117  
2019-000617 1.1.1.1  
SP Po4   

Interpellation av Andreas Exner (SD) till  
kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) Hur vill 
Mitt-S bygga Borås  

Klar till Kommunfullmäktige  

KF 2019-12-19 § 276 
2019-01101 1.1.1.1 
K Po1 

Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) och 
Hasse Ikävalko (M) till kommunstyrelsens 
ordförande Ulf Olsson (S) : Borås Stads 
kommunikationsresurser 

Svar klart till 
Kommunfullmäktige 

 KF 2020-01-23 §  
2020-00043 1.1.1.1 

 Interpellation av Magnus Sjödahl (KD) till 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C): 
Uppställningsplatser för taxi. 

  

KF 2020-02-20 § 15 
2020-00138 1.1.1.1 

Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till 
Förskolenämndens ordförande Andreas 
Ekström (S): Hur tillämpas läroplanen i 
förskolan? 

 

KF 2020-02-20 § 15 
2020-00193 1.1.1.1 
CKS Po1 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
kommunalråd Ulf Olsson (S): 
Bakgrundskontroller återigen 

Redovisad 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00412 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Socialdemokraterna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2020 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas.            

Sammanfattning  
Socialdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2019 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad           

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås 
   
Kerstin Hermansson  
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 

 

 

Nr 53
Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemo-
kraterna i Borås
2020-05-25 Dnr KS 2020-00412 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 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00449 3.5.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Beslut gällande sommarlovsbusskorten  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Projektet Sommarlovskort pausas under 2020 och återupptas till sommaren 
2021 enligt projektet intentioner.  

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) till förmån 
för sitt yrkande, se bilaga.  

Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga           

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisning 2018, 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 77, om att genomföra projekt 
Sommarlovskort i kollektivtrafiken under 4 år till en summa av 20 000 000 
kronor.   

Med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 föreslår 
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att projektet kring sommarlovskort 
pausas under 2020 och återupptas till sommaren 2021 enligt projektet 
intentioner.    

Förslaget till beslutet baserar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 
smittskyddsläkarens avrådan, för att förhindra spridning av smitta under Covid-
19 pandemin. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Grundskolenämnden har redan 
tagit ställning i frågan om Sommarlovskort och Kommunstyrelsen har ingen 
annan uppfattning och förslår därför Kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.          

Beslutsunderlag 
1. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskorten från 

Grundskolenämnden 

Nr 54
Beslut gällande sommarlovsbusskorten

2020-05-25 Dnr KS 2020-00449 3.5.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

2. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskort från Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
3. Grundskolenämnden 
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande Svante Stomberg 
   Stadsdirektör 
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KC6 
  

    

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00449 3.5.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Beslut gällande sommarlovsbusskorten  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Projektet Sommarlovskort avbryts. under 2020 och återupptas till sommaren 
2021 enligt projektet intentioner.            

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisning 2018, 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 77, om att genomföra projekt 
Sommarlovskort i kollektivtrafiken under 4 år till en summa av 20 000 000 
kronor.   

Med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 föreslår 
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att projektet kring Sommarlovskort 
avbryts. pausas under 2020 och återupptas till sommaren 2021 enligt projektet 
intentioner.    

Förslaget till beslutet baserar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 
smittskyddsläkarens avrådan, för att förhindra spridning av smitta under Covid-
19 pandemin. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Grundskolenämnden har redan 
tagit ställning i frågan om Sommarlovskort och Kommunstyrelsen har ingen 
annan uppfattning och förslår därför Kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.          

Beslutsunderlag 
1. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskorten från 

Grundskolenämnden 
2. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskort från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden   
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KC6 
  

    

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00449 3.5.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Beslut gällande sommarlovsbusskorten  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Projektet Sommarlovskort avbryts. under 2020 och återupptas till sommaren 
2021 enligt projektet intentioner.            

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisning 2018, 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 77, om att genomföra projekt 
Sommarlovskort i kollektivtrafiken under 4 år till en summa av 20 000 000 
kronor.   

Med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 föreslår 
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att projektet kring Sommarlovskort 
avbryts. pausas under 2020 och återupptas till sommaren 2021 enligt projektet 
intentioner.    

Förslaget till beslutet baserar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 
smittskyddsläkarens avrådan, för att förhindra spridning av smitta under Covid-
19 pandemin. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Grundskolenämnden har redan 
tagit ställning i frågan om Sommarlovskort och Kommunstyrelsen har ingen 
annan uppfattning och förslår därför Kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.          

Beslutsunderlag 
1. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskorten från 

Grundskolenämnden 
2. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskort från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden   

 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
3. Grundskolenämnden 
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 
 

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 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00449 3.5.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Beslut gällande sommarlovsbusskorten  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Projektet Sommarlovskort avslutas. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisning 2018, 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 77, om att genomföra projekt 
Sommarlovskort i kollektivtrafiken under 4 år till en summa av 20 000 000 
kronor.   

Med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 föreslår 
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att projektet kring sommarlovskort 
avslutas under 2020. 

Förslaget till beslutet baserar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 
smittskyddsläkarens avrådan, för att förhindra spridning av smitta under Covid-
19 pandemin. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Grundskolenämnden har redan 
tagit ställning i frågan om Sommarlovskort och Kommunstyrelsen har ingen 
annan uppfattning och förslår därför Kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.          

Beslutsunderlag 
1. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskorten från 

Grundskolenämnden 
2. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskort från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
3. Grundskolenämnden 
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00449 3.5.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Beslut gällande sommarlovsbusskorten  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Projektet Sommarlovskort avslutas. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisning 2018, 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 77, om att genomföra projekt 
Sommarlovskort i kollektivtrafiken under 4 år till en summa av 20 000 000 
kronor.   

Med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 föreslår 
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att projektet kring sommarlovskort 
avslutas under 2020. 

Förslaget till beslutet baserar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 
smittskyddsläkarens avrådan, för att förhindra spridning av smitta under Covid-
19 pandemin. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Grundskolenämnden har redan 
tagit ställning i frågan om Sommarlovskort och Kommunstyrelsen har ingen 
annan uppfattning och förslår därför Kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.          

Beslutsunderlag 
1. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskorten från 

Grundskolenämnden 
2. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskort från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
3. Grundskolenämnden 
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

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

Protokollsanteckning KC6, Kommunstyrelsen 2020-05-25 
 
Beslut gällande sommarlovsbusskorten 
 
Vänsterpartiet beklagar att Västtrafik inte har kunnat tillgodose Borås Stads önskemål om 
sommarlovsbusskort inom Borås Stad. Det hade varit en bra lösning, som både hade 
tillgodosett ungas behov av att resa inom kommunen samtidigt som det hade tagit hänsyn till 
den risk för smittspridning som resor i hela regionen kan innebära. Utifrån rådande 
förutsättning står Vänsterpartiet bakom Kommunstyrelsens beslut att göra ett års uppehåll i 
projektet med sommarlovsbusskort och ser fram emot att projektet återupptas nästa sommar. 
Vi förutsätter att sommarbusskort kommer delas ut till och med sommaren 2023, då 
Kommunfullmäktiges beslut i årsredovisningen 2018 var att sommarlovsbusskort skulle delas 
ut i fyra år. 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg  
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Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Pär Arvidsson Fäldt 
Handläggare 
 

SKRIVELSE ORDFÖRANDEBESLUT 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-15 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr 2020-00055 5.3.4.0 
 
 

  

 

Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskorten 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden fattar beslut om att i år frångå Kommunfullmäktiges beslut om 
sommarlovsbusskort till eleverna och inte dela ut några detta år. Beslutet baserar sig 
på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och smittskyddsläkarens avrådan, för att 
förhindra spridning av smitta under Covid19-pandemin.         

Ärendet i sin helhet 
I maj ställdes frågan till Borås Stads centrala krisledningsnämnd om lämpligheten att 
dela ut sommarlovsbusskort under rådande läge med Covid19-pandemin. 
Krisledningsnämnden har utrett frågan utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och konsulterat smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen. 
Svaren är entydiga, det är inte lämpligt att dela ut sommarlovsbusskort till eleverna 
denna sommar, med tanke på smittspridningsriskerna.                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
 
 

 

Per Carlsson 
Ordförande 
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Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Pär Arvidsson Fäldt 
Handläggare 
 

SKRIVELSE ORDFÖRANDEBESLUT 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-15 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr 2020-00055 5.3.4.0 
 
 

  

 

Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskorten 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden fattar beslut om att i år frångå Kommunfullmäktiges beslut om 
sommarlovsbusskort till eleverna och inte dela ut några detta år. Beslutet baserar sig 
på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och smittskyddsläkarens avrådan, för att 
förhindra spridning av smitta under Covid19-pandemin.         

Ärendet i sin helhet 
I maj ställdes frågan till Borås Stads centrala krisledningsnämnd om lämpligheten att 
dela ut sommarlovsbusskort under rådande läge med Covid19-pandemin. 
Krisledningsnämnden har utrett frågan utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och konsulterat smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen. 
Svaren är entydiga, det är inte lämpligt att dela ut sommarlovsbusskort till eleverna 
denna sommar, med tanke på smittspridningsriskerna.                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
 
 

 

Per Carlsson 
Ordförande 

 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Andreas Sikström Rubio 
Handläggare 
033 35 77 75 

SKRIVELSE ORDFÖRANDEBESLUT 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-15 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00118 
 

  

 

Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskorten 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden fattar beslut om att i år frångå 
Kommunfullmäktiges beslut om sommarlovsbusskort regionen-runt till eleverna och 
inte dela ut några detta år. Beslutet baserar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer 
och smittskyddsläkarens avrådan, för att förhindra spridning av smitta under 
Covid19-pandemin.         

Ärendet i sin helhet 
I maj ställdes frågan till Borås Stads centrala krisledningsnämnd om lämpligheten att 
dela ut sommarlovsbusskort under rådande läge med Covid19-pandemin. 
Krisledningsnämnden har utrett frågan utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och konsulterat smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen. 
Svaren är entydiga, det inte är lämpligt att dela ut sommarlovsbusskort regionen-runt 
till eleverna denna sommar, med tanke på smittspridningsriskerna. 

                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00455 1.2.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Komplettering av Miljö-och konsumentnämndens 
reglemente 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Under förutsättning av riksdagens antagande, kompletteras Miljö-och 
konsumentnämndens reglemente under § 2 Verksamhet och uppdrag med en 
ny punkt;  

 Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

 

Ärendet i sin helhet 
Regeringen arbetar för närvarande med att ta fram en ny lagstiftning som är 
tänkt göra smittskyddsarbetet mer effektivt genom att tillfälligt föra över 
tillsynsarbetet vad gäller serveringsställen till kommunerna. Lagen föreslås börja 
gälla från den 1 juli 2020.  

Regeringens förslag innebär bland annat att det blir kommunerna som både 
utövar tillsyn och fattar beslut om stängning av verksamheter som inte 
efterlever uppsatta regler för att förhindra smittspridning av covid-19 på 
restauranger, barer, caféer, med mera. I dag är det den regionala 
smittskyddsläkaren som beslutar om stängning och länsstyrelserna som handhar 
tillsynen. I lagrådsremissen framgår det att lagen föreslås benämnas Lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är tänkt att vara tillfällig och 
att gälla under resterande delen av 2020. 

Redan idag är det så att verksamheter som serverar mat eller annan förtäring, till 
exempel restauranger, caféer, barer samt skol- och personalmatsalar har 
skyldighet att förhindra smittspridning av covid -19. Folkhälsomyndigheten har 
därför tagit fram en särskild föreskrift med rutiner för att förhindra 
smittspridningen. Den säger bland annat att verksamheterna ska ha rutiner som 
gör att det inte blir trängsel i köer, vid bufféer, bord och bardiskar. Det ska vara 
möjligt för besökare att hålla avstånd till varandra. 

Enligt lagförslaget kommer kommunerna att utöva tillsyn och kommer att 
kunna meddela de förelägganden som behövs för att lagen och anslutande 
föreskrifter följs. Lagen innebär även att kommunerna får rätt att besluta om 

Nr 55
Komplettering av Miljö-och konsumentnämndens reg-
lemente

2020-05-25 Dnr KS 2020-00455 1.2.2.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00455 1.2.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Komplettering av Miljö-och konsumentnämndens 
reglemente 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Under förutsättning av riksdagens antagande, kompletteras Miljö-och 
konsumentnämndens reglemente under § 2 Verksamhet och uppdrag med en 
ny punkt;  

 Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

 

Ärendet i sin helhet 
Regeringen arbetar för närvarande med att ta fram en ny lagstiftning som är 
tänkt göra smittskyddsarbetet mer effektivt genom att tillfälligt föra över 
tillsynsarbetet vad gäller serveringsställen till kommunerna. Lagen föreslås börja 
gälla från den 1 juli 2020.  

Regeringens förslag innebär bland annat att det blir kommunerna som både 
utövar tillsyn och fattar beslut om stängning av verksamheter som inte 
efterlever uppsatta regler för att förhindra smittspridning av covid-19 på 
restauranger, barer, caféer, med mera. I dag är det den regionala 
smittskyddsläkaren som beslutar om stängning och länsstyrelserna som handhar 
tillsynen. I lagrådsremissen framgår det att lagen föreslås benämnas Lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är tänkt att vara tillfällig och 
att gälla under resterande delen av 2020. 

Redan idag är det så att verksamheter som serverar mat eller annan förtäring, till 
exempel restauranger, caféer, barer samt skol- och personalmatsalar har 
skyldighet att förhindra smittspridning av covid -19. Folkhälsomyndigheten har 
därför tagit fram en särskild föreskrift med rutiner för att förhindra 
smittspridningen. Den säger bland annat att verksamheterna ska ha rutiner som 
gör att det inte blir trängsel i köer, vid bufféer, bord och bardiskar. Det ska vara 
möjligt för besökare att hålla avstånd till varandra. 

Enligt lagförslaget kommer kommunerna att utöva tillsyn och kommer att 
kunna meddela de förelägganden som behövs för att lagen och anslutande 
föreskrifter följs. Lagen innebär även att kommunerna får rätt att besluta om 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

vite ifall då bestämmelserna inte följs. Länsstyrelsen ska följa kommunernas 
verksamhet och i viss mån biträda kommunerna och Folkhälsomyndigheten får 
meddela föreskrifter om smittskyddsåtgärder och får även meddela föreskrifter 
om verkställigheten av lagen. 

Polismyndigheten får också en förstärkt roll och ska bistå kommunen om det 
skulle uppstå en situation där ett företag inte vill hjälpa till vid en kontroll. 

Det råder speciella omständigheter just nu på grund av Coronakrisen och 
Kommunstyrelsen väljer att föreslå Kommunfullmäktige att komplettera Miljö-
och konsumentnämndens reglemente trots att nämnden inte lämnat ett 
yttrande. Det är dock miljöförvaltningen som har uppmärksammat 
Kommunstyrelsen på att lagen är under behandling och att den kommer träda i 
kraft den 1 juli. Med anledning av den korta tid som återstår innan 
kommunerna får ansvaret för tillsynen och övriga uppgifter enligt lagen är det 
svårt att följa de sedvanliga rutinerna då fullmäktige sammanträder den 17 juni.  

Kommunstyrelsen vill också uppmärksamma Kommunfullmäktige på att lagen 
inte är antagen vid tidpunkten för Kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj. 
Kommunfullmäktige föreslås därför att beslutet om komplettering av 
reglementet ska gälla under förutsättning att lagen antas. 

Beslutsunderlag 
1. Reglemente Miljö-och Konsumentnämnden 
         

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Miljö-och konsumentnämnden 
2. Anna Enochsson, Författningssamlingen 
Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-06-19 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt  
Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av annan nämnd.  

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag  

 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, 
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med 
miljöbalken med tillhörande lagstiftning som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet, samt att 
fullgöra kommunens uppgifter enligt; 

 livsmedelslagstiftningen med tillhörande lagstiftning 
 lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande lagstiftning 
 alkohollagen 
 tobakslagen 
 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
 strålskyddslagen 
 lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
 lagen om sprängämnesprekursorer 
 lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
 lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
 lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Nämnden ska även: 

-  Svara för kommunens budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen samt  
skuldsaneringslagen.  

- Svara för kommunens konsumentrådgivning. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-06-19 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt  
Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av annan nämnd.  

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag  

 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, 
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med 
miljöbalken med tillhörande lagstiftning som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet, samt att 
fullgöra kommunens uppgifter enligt; 

 livsmedelslagstiftningen med tillhörande lagstiftning 
 lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande lagstiftning 
 alkohollagen 
 tobakslagen 
 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
 strålskyddslagen 
 lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
 lagen om sprängämnesprekursorer 
 lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
 lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
 lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Nämnden ska även: 

-  Svara för kommunens budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen samt  
skuldsaneringslagen.  

- Svara för kommunens konsumentrådgivning. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

 
 

Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska 
medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs.  

 
                    
§ 3 Övrigt 
 
Det är även nämndens uppgift att; 

 svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan 
 svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan 
 svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare 

anges i gällande kommunala renhållningsordning  
 genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän 

information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och 
konsumentfrågor inom kommunen  

 besvara remisser från Spelinspektionen  
 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 juni 2020

B 688

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00385 3.5.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställs.        

            

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har sett över regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Förslaget har även remitterats till Grundskolenämnden för 
yttrande då nämnden har ansvar för fritidshemmen.  

Förskolenämnden anger att i översynen har reglerna setts över för att 
harmonisera med Borås Stads nuvarande organisation av skolväsendet, 
lagstiftning, samt gällande språklig terminologi. Förslaget har beretts i 
samverkan med stadsjurist vid Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet 
utifrån juridiska aspekter.  
 
Kommunstyrelsen har inget att invända emot de ändringar som föreslås i Regler 
och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och föreslår därför 
att Kommunfullmäktige fastställer dokumentet. 
           

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens beslut om regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 2020-04-24 
Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 

Nr 56
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedago-
gisk omsorg

2020-05-25 Dnr KS 2020-00385 3.5.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00385 3.5.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställs.        

            

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har sett över regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Förslaget har även remitterats till Grundskolenämnden för 
yttrande då nämnden har ansvar för fritidshemmen.  

Förskolenämnden anger att i översynen har reglerna setts över för att 
harmonisera med Borås Stads nuvarande organisation av skolväsendet, 
lagstiftning, samt gällande språklig terminologi. Förslaget har beretts i 
samverkan med stadsjurist vid Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet 
utifrån juridiska aspekter.  
 
Kommunstyrelsen har inget att invända emot de ändringar som föreslås i Regler 
och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och föreslår därför 
att Kommunfullmäktige fastställer dokumentet. 
           

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens beslut om regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 2020-04-24 
Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 

Till Kommunstyrelsens möte 2020-05-25: 

Alternativt förslag: Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 
 
Vänsterpartiet anser inte att det är motiverat arbets- eller studieschema från föräldrar med 
barn i förskola, på fritidshem eller i pedagogisk omsorg. En sådan förändring skulle innebära 
en ökad administrativ börda både för verksamheterna och för de enskilda föräldrarna. Vi 
väljer istället att ha tillit till att de uppgifter om total arbets- eller studietid som föräldrarna 
lämnar överensstämmer med verkligheten. 
 
Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet: 
 
Att förslaget till regler och villkor för förskola fritidshem och pedagogisk omsorg antas med 
ändringen att stycket under rubriken ”Uppgiftsskyldighet” på s. 5 ges följande lydelse: 
 
”Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter avseende anställning, studier, 
inkomst, arbetstid, studietid och ledighet. Barnets vistelsetid och avgift fastställs utifrån 
lämnade uppgifter, kontroller genomförs.” 
 
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00385 3.5.2.0 

  

Alternativt förslag Kommunfullmäktige 

 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställs, 
med följande textändring: 

Under rubriken ”Ansökan och placering”, sidan 3, stycke 4: 

”Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upplysningar, skall 
plats erbjudas omedelbart eller senast inom 4 månader efter det att ansökan inlämnats. 
Besked om plats ges, om möjligt, senast en månad före placeringsdatum.”     

Ändras till: 

”Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upplysningar, skall 
plats erbjudas senast inom 4 månader efter det att ansökan inlämnats. Besked om plats ges, 
om möjligt, senast en månad före placeringsdatum.” 

            

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har sett över regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Förslaget har även remitterats till Grundskolenämnden för 
yttrande då nämnden har ansvar för fritidshemmen.  

Förskolenämnden anger att i översynen har reglerna setts över för att 
harmonisera med Borås Stads nuvarande organisation av skolväsendet, 
lagstiftning, samt gällande språklig terminologi. Förslaget har beretts i 
samverkan med stadsjurist vid Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet 
utifrån juridiska aspekter.  
 
Gällande ansökan och placering, anser Kommunstyrelsen givetvis att 
erbjudandet av plats skall ske skyndsamt, dock invänder vi mot formuleringen 
”omedelbart”. Detta sätter verksamheten under stor press och missgynnar en 
god introduktion för barnet i förskola och pedagogisk omsorg, samt en god 
förberedelse för mottagandet hos organisationen. 
 
Kommunstyrelsen har inget i övrigt att invända emot de ändringar som föreslås 
i Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och föreslår 
därför att Kommunfullmäktige fastställer dokumentet. 
           

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens beslut om regler och villkor för förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg 2020-04-24 
 
 
För Sverigedemokraterna, 

 
 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00385 3.5.2.0 

  

Alternativt förslag Kommunfullmäktige 

 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställs, 
med följande textändring: 

Under rubriken ”Ansökan och placering”, sidan 3, stycke 4: 

”Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upplysningar, skall 
plats erbjudas omedelbart eller senast inom 4 månader efter det att ansökan inlämnats. 
Besked om plats ges, om möjligt, senast en månad före placeringsdatum.”     

Ändras till: 

”Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upplysningar, skall 
plats erbjudas senast inom 4 månader efter det att ansökan inlämnats. Besked om plats ges, 
om möjligt, senast en månad före placeringsdatum.” 

            

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har sett över regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Förslaget har även remitterats till Grundskolenämnden för 
yttrande då nämnden har ansvar för fritidshemmen.  

Förskolenämnden anger att i översynen har reglerna setts över för att 
harmonisera med Borås Stads nuvarande organisation av skolväsendet, 
lagstiftning, samt gällande språklig terminologi. Förslaget har beretts i 
samverkan med stadsjurist vid Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet 
utifrån juridiska aspekter.  
 
Gällande ansökan och placering, anser Kommunstyrelsen givetvis att 
erbjudandet av plats skall ske skyndsamt, dock invänder vi mot formuleringen 
”omedelbart”. Detta sätter verksamheten under stor press och missgynnar en 
god introduktion för barnet i förskola och pedagogisk omsorg, samt en god 
förberedelse för mottagandet hos organisationen. 
 
Kommunstyrelsen har inget i övrigt att invända emot de ändringar som föreslås 
i Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och föreslår 
därför att Kommunfullmäktige fastställer dokumentet. 
           

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens beslut om regler och villkor för förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg 2020-04-24 
 
 
För Sverigedemokraterna, 

 
 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-28 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 170 Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att skicka förslag till revidering av Reger och villkor 
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på remiss till 
Grundskolenämnden för yttrande. Synpunkterna ska inkomma senast den 31 
januari 2020.          

Reservationer/Protokollsanteckning 
Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande 
(se bilaga 2 till protokollet).  

Sammanfattning av ärendet 
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs av 
Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor gäller för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig 
på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Förskolenämnden 
ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på revidering till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. När ärendet bereds 
ska samverkan ske med Grundskolenämnden, detta då Grundskolenämnden är 
ansvarig för fritidshemsverksamheten.     

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 
terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid 
Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.                             

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna förändringar 

2. Förslag till revidering: Reger och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg   

3. PM Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.                    

Yrkanden 
Leif Häggblom (SD) har lämnat in ett alternativt förslag till beslut där han yrkar 
på ett tillägg att vårdnadshavare ska inlämna arbetsschema (se bilaga 1 till 
protokollet). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-28 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 170 Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att skicka förslag till revidering av Reger och villkor 
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på remiss till 
Grundskolenämnden för yttrande. Synpunkterna ska inkomma senast den 31 
januari 2020.          

Reservationer/Protokollsanteckning 
Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande 
(se bilaga 2 till protokollet).  

Sammanfattning av ärendet 
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs av 
Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor gäller för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig 
på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Förskolenämnden 
ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på revidering till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. När ärendet bereds 
ska samverkan ske med Grundskolenämnden, detta då Grundskolenämnden är 
ansvarig för fritidshemsverksamheten.     

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 
terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid 
Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.                             

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna förändringar 

2. Förslag till revidering: Reger och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg   

3. PM Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.                    

Yrkanden 
Leif Häggblom (SD) har lämnat in ett alternativt förslag till beslut där han yrkar 
på ett tillägg att vårdnadshavare ska inlämna arbetsschema (se bilaga 1 till 
protokollet). 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-28 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ordföranden Andreas Ekström (S), Erik Johnson (MP), Eva Andersson (S), 
Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C) och Linda Pålemo yrkar bifall till att 
Förskolenämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut. 

Ordförande Andreas Ekström (S) ställer Ordförandens förslag till beslut mot 
Leif Häggbloms (SD) alternativa förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med Ordförandens förslag. 

Omröstning begärs.    

Propositionsordningar 
Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär bifall till Leif Häggbloms (SD) alternativa förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 
JA röstas av Andreas Ekström (S), Marie Fridén (M), Erik Johnson (MP), Eva 
Andersson (S), Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L), 
Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD) och Anne Rapinoja. 

NEJ röstas av Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 10 röster mot 1 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 38 Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden översänder ärendet till Kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning.       

Sammanfattning av ärendet 
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs av 
Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor gäller för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig 
på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Förskolenämnden 
ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på revidering till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. Under ärendets 
beredning har Förskolenämnden skickat ärendet på remiss till Grundskole-
nämnden för inhämtande av synpunkter, detta då Grundskolenämnden är 
ansvarig för fritidshemsverksamheten.    

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 
terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid Stads-
ledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.                                         

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna förändringar 

2. Förslag till revidering: Reger och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg   

3. PM Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.     

4. Grundskolenämndens yttrande, 2020-01-28 

5. Protokollsutdrag Förskolenämnden, 2019-11-28 § 170                              
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 38 Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden översänder ärendet till Kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning.       

Sammanfattning av ärendet 
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs av 
Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor gäller för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig 
på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Förskolenämnden 
ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på revidering till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. Under ärendets 
beredning har Förskolenämnden skickat ärendet på remiss till Grundskole-
nämnden för inhämtande av synpunkter, detta då Grundskolenämnden är 
ansvarig för fritidshemsverksamheten.    

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 
terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid Stads-
ledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.                                         

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna förändringar 

2. Förslag till revidering: Reger och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg   

3. PM Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.     

4. Grundskolenämndens yttrande, 2020-01-28 

5. Protokollsutdrag Förskolenämnden, 2019-11-28 § 170                              
 

 

 

 

 
 

 

 

Bilaga 1 
Sida 
1(7) 

Datum 
2020-04-23 

Dnr 
FN 2019-00125 3.5.2.0 

  

 

Beskrivning av föreslagna förändringar: Revidering av 
Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Beskrivning av föreslagna förändringar 
Nedan beskrivs de förändringar som föreslås i Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg. I de fall de idag finns en nuvarande lydelse i 
reglerna redovisas dessa i samband med förslag till förändring, övriga förslag är 
nya tillägg. Förändringarna redovisas per rubrik.  

Genomgående i dokumentet föreslås att benämningen Stadsdelsnämnd ersätts 
med Förskolenämnden och stadsdelskontor med Förskoleförvaltningen.  

Del i reglerna avseende ansökningsförfarandet har justerats för att 
överensstämma med aktuellt förfarande och skolorganisation.  

Omfattning 
Under rubriken omfattning föreslås sista meningen i sista stycket tas bort:  

Tidigare lydelse 

Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Borås Stad. Reglerna grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) 
kapitel 8, 14 och 25. 

Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet omfattas inte av detta regelverk. 
Den verksamhetens innehåll styrs av läroplaner och Skolverkets allmänna råd. 

Ny lydelse  

Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. 
Reglerna grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kapitel 8, 14 och 25. 

Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet omfattas inte av detta regelverk. 

Definition 
De stycken avseende förälder, vårdnadshavare, förskola och fritidshem i regler 
och villkor för förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås ändras 
under rubriken definitioner: 

Definitionen förälder och vårdnadshavare föreslås ersättas med en text under 
vårdnadshavare, definitionen förälder utgår.  

Tidigare lydelse   

Förälder 
Med förälder avses biologisk förälder, adoptivförälder, fosterförälder och 
styvförälder. 
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Vårdnadshavare 
Med vårdnadshavare avses den/de som har vårdnaden om barnet. 

Ny lydelse 

Vårdnadshavare 
Med vårdnadshavare avses den/de som har vårdnaden om barnet (6 kap. 
Föräldrabalken).  

Definitionen förskola föreslås förändras till nedanstående lydelse.  

Tidigare lydelse 

Förskola 
Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 6 månader-5 
år under tid då föräldrarna arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget 
behov av verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 

Ny lydelse 

Förskola 
Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn under tid då vårdnadshavare eller 
familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av 
verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 

Definitionen fritidshem föreslås förändras till nedanstående lydelse: 

Tidigare lydelse 

Fritidshem 
Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 6-13 år 
under tid då föräldrarna arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget 
behov av verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 

Ny lydelse 

Fritidshem 
Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för elever i förskoleklass och grundskola 
till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, under tid då vårdnadshavare eller 
familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för elev som har ett eget behov av 
verksamheten. Eleven är inskriven i verksamheten.  

Allmän förskola 
Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
kompletteras med nedanstående lydelser under rubriken Definitioner: 

Ny rubrik: Allmän förskola  

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och innebär rätt 
till avgiftsfri förskola under 525 timmar per år. Allmän förskola ingår i ordinarie 
verksamhet för barn som är inskrivna i förskola och begränsas till grundskolans läsårstider.   
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Vårdnadshavare 
Med vårdnadshavare avses den/de som har vårdnaden om barnet. 

Ny lydelse 

Vårdnadshavare 
Med vårdnadshavare avses den/de som har vårdnaden om barnet (6 kap. 
Föräldrabalken).  

Definitionen förskola föreslås förändras till nedanstående lydelse.  

Tidigare lydelse 

Förskola 
Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 6 månader-5 
år under tid då föräldrarna arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget 
behov av verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 

Ny lydelse 

Förskola 
Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn under tid då vårdnadshavare eller 
familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av 
verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 

Definitionen fritidshem föreslås förändras till nedanstående lydelse: 

Tidigare lydelse 

Fritidshem 
Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 6-13 år 
under tid då föräldrarna arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget 
behov av verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 

Ny lydelse 

Fritidshem 
Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för elever i förskoleklass och grundskola 
till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, under tid då vårdnadshavare eller 
familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för elev som har ett eget behov av 
verksamheten. Eleven är inskriven i verksamheten.  

Allmän förskola 
Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
kompletteras med nedanstående lydelser under rubriken Definitioner: 

Ny rubrik: Allmän förskola  

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och innebär rätt 
till avgiftsfri förskola under 525 timmar per år. Allmän förskola ingår i ordinarie 
verksamhet för barn som är inskrivna i förskola och begränsas till grundskolans läsårstider.   
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Villkor för plats 
Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
förändras med en text med nedanstående lydelse under rubriken Förskola och 
pedagogisk omsorg. Förslaget innefattar allt i den tidigare lydelsen men är 
formulerat på ett mer inkluderande sätt.   

Tidigare lydelse 

Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller som på 
grund av vårdnadshavares sjukdom eller funktionsnedsättning behöver 
verksamheten. 

Ny lydelse 

Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller har ett utökat 
omsorgsbehov.  

Ansökan och placering  
Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
kompletteras med nedanstående lydelse under rubriken Ansökan och placering: 

Regeln om erbjudande av plats inom 4 månader tillämpas inte för omsorg på obekväm 
arbetstid. 

Avsnittet har även förtydligats med rubriker för de stycken som avser 
förskoleplats och pedagogisk omsorg samt för fritidshem.  

Turordning 

Fördela placering på förskolorna dels utifrån önskemål och dels utifrån 
åldersstruktur 
I nuläget fördelas förskoleplatser i huvudsak efter barnens ålder (äldre barn går 
före i kön) och syskonförtur. Tillvägagångssättet skapar obalanser då vissa 
förskolor (exempelvis vid nystart) får en övervikt av yngre eller äldre barn. I 
regel tar det flera år innan en förskola får en bra balans mellan yngre och äldre 
barn. En obalans mellan yngre och äldre barn kan leda till ökad arbetsbelastning 
och sämre arbetsmiljö på förskolan.  

Juridiska aspekter 

Enligt 8 kap 15 § Skollagen ska barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära 
hemmet som möjligt. Skälig hänsyn ska också tas till barnets vårdnadshavares 
önskemål. I författningskommentaren till paragrafens införande1 uttrycks även 
att kommunen får beakta vad som krävs för ett effektivt resursutnyttjande. Vad 
Förskoleförvaltningen känner till har det inte prövats juridiskt huruvida en 
kommun får placera utifrån ålder på en enhet eller ej, samtidigt har kommunen 
historiskt haft särskilda förskolor för äldre barn. Om det finns plats på den 
önskade förskolan torde det inte innebära några merkostnader, varför det är 
rimligt att tillgodose vårdnadshavarens önskemål. I 8 kap 19 § Skollagen 

                                                      
1 prop 2009/10:165 s 715 
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framgår att, om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska 
urvalet göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen 
godkänner. 

Borås Stad är ansluten till finskt förvaltningsområde, vilket ger Borås 
finskspråkiga invånare rätt till förskola som bedriv till väsentlig del på finska.   

Förslag till förändringar 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
förtydligas med en text med nedanstående lydelser under rubriken Turordning, 
Huvudregel: 

• När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas till ålder vid 
fördelning av platser.   

• Fördelning av platser till speciellt utformad förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-
verksamhet eller hörselförskola) sker enligt av förvaltningens speciellt framtagna rutiner. 

• Förskola som bedrivs till väsentlig del på finska, erbjuds om vårdnadshavare önskar detta. 

• Plats på fritidshem ska erbjudas så snart det framkommer att eleven har ett behov av sådan 
plats. 

Separata köer för fritidshemsbarn och förskolebarn i dygnet runt-
verksamheten 
Dygnet runt-verksamheterna har eller har haft problem med balansen mellan 
fritidshemsbarn och förskolebarn. I Regler och villkor för förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg framgår att äldre barn (fritidshemsbarn) har förtur 
jämfört med yngre barn (förskolebarn). Lösningen för att säkerställa 
barnperspektivet och en hållbar arbetsmiljösituation har blivit att ha separata 
köer till fritidshemsverksamheten och förskoleverksamheten. 
Kommunfullmäktiges regelverk behöver därför förändras i syfte att tydliggöra 
att det är separata köer för barn i förskole- respektive fritidshemsålder. 

Förslag till förändring 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
förtydligas med en ny text med nedanstående lydelse under rubriken 
Turordning, Huvudregel:  

Omsorg på obekväm arbetstid kan erbjudas efter prövning. För barn i förskoleålder 
respektive elever i fritidshemsålder tillämpas separata köer till dygnet runt-verksamheten. 

Förtur 
Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
förändras med en text med nedanstående lydelse under rubriken Turordning, 
Förtur, första stycket.  Förslaget innefattar allt i den tidigare lydelsen men är 
formulerat på ett mer inkluderande sätt i en punkt.   

Tidigare lydelse 

Förtur till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan ges enligt 
följande: 
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framgår att, om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska 
urvalet göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen 
godkänner. 

Borås Stad är ansluten till finskt förvaltningsområde, vilket ger Borås 
finskspråkiga invånare rätt till förskola som bedriv till väsentlig del på finska.   

Förslag till förändringar 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
förtydligas med en text med nedanstående lydelser under rubriken Turordning, 
Huvudregel: 

• När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas till ålder vid 
fördelning av platser.   

• Fördelning av platser till speciellt utformad förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-
verksamhet eller hörselförskola) sker enligt av förvaltningens speciellt framtagna rutiner. 

• Förskola som bedrivs till väsentlig del på finska, erbjuds om vårdnadshavare önskar detta. 

• Plats på fritidshem ska erbjudas så snart det framkommer att eleven har ett behov av sådan 
plats. 

Separata köer för fritidshemsbarn och förskolebarn i dygnet runt-
verksamheten 
Dygnet runt-verksamheterna har eller har haft problem med balansen mellan 
fritidshemsbarn och förskolebarn. I Regler och villkor för förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg framgår att äldre barn (fritidshemsbarn) har förtur 
jämfört med yngre barn (förskolebarn). Lösningen för att säkerställa 
barnperspektivet och en hållbar arbetsmiljösituation har blivit att ha separata 
köer till fritidshemsverksamheten och förskoleverksamheten. 
Kommunfullmäktiges regelverk behöver därför förändras i syfte att tydliggöra 
att det är separata köer för barn i förskole- respektive fritidshemsålder. 

Förslag till förändring 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
förtydligas med en ny text med nedanstående lydelse under rubriken 
Turordning, Huvudregel:  

Omsorg på obekväm arbetstid kan erbjudas efter prövning. För barn i förskoleålder 
respektive elever i fritidshemsålder tillämpas separata köer till dygnet runt-verksamheten. 

Förtur 
Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
förändras med en text med nedanstående lydelse under rubriken Turordning, 
Förtur, första stycket.  Förslaget innefattar allt i den tidigare lydelsen men är 
formulerat på ett mer inkluderande sätt i en punkt.   

Tidigare lydelse 

Förtur till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan ges enligt 
följande: 
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• Barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling.   

• Barn/elever som på grund av vårdnadshavares sjukdom eller 
funktionsnedsättning behöver verksamheten.  

Ny lydelse 

Förtur till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan ges enligt 
följande:  

• Barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
eller barn/elever som har ett utökat omsorgsbehov.  

Regler och villkor i förskolan och fritidshem föreslås vidare kompletteras med 
en ny punkt med nedanstående lydelse under rubriken Turordning, Förtur.  

Förtur till plats i förskola kan även ges till följande:  

• Barn på enheter som avvecklas har förtur till önskad placering på annan enhet. 

Byte av förskola för inskrivna barn 
En del förskolor i Borås Stad har hög omsättning på inskrivna barn. Det 
förekommer relativt frekvent att vårdnadshavare byter förskola kort efter eller 
under pågående inskolningsperiod. Snabbföränderliga barngrupper är varken 
bra ur barn- eller personalperspektiv. 

Genom att Förskoleförvaltningen endast hanterar överflyttningar vid två 
tillfällen per år skapas stabilare barngrupper. Undantag finns för familjer som 
flyttar längre sträckor inom kommunen.  

Juridiska perspektiv 

Enligt Skollagen 8 kap 15 § ska barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära 
hemmet som möjligt. Skälig hänsyn ska också tas till barnets vårdnadshavares 
önskemål. I författningskommentaren till paragrafens införande uttrycks även 
att kommunen får beakta vad som krävs för ett effektivt resursutnyttjande. Det 
borde inte ses som effektivt resursutnyttjande att inom en kort period behöva 
skola in samma barn flera gånger på olika förskolor.  

Förslag till förändringar 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
förtydligas med ett nytt stycke med nedanstående lydelse under rubriken 
Turordning: 

Ny rubrik: Byte av förskola för inskrivna barn 

Barn som önskar byta mellan två kommunala enheter prioriteras endast vid placering i 
augusti eller januari.  

Har barnet längre än 5 km till förskolan från hemmet och den önskade förskolan ligger 
närmare prioriteras byte även vid andra placeringsperioder.  

Går syskon på olika enheter prioriteras byte till syskons enhet även vid andra 
placeringsperioder. 
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Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden besluta om omplacering. 

Vistelsetid  
Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
förändras till nedanstående lydelse under rubriken Vistelsetid:  

Tidigare lydelse 

Barnens vistelsetid inom förskolan bör schemaläggas med barnperspektivet i 
fokus. Den lagstiftning som gäller vuxnas arbetstid och arbetsmiljö används 
som riktmärke. 

Vistelsetiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas sammanvägda behov. Förskola 
erbjuds inte under tid då en vårdnadshavare är ledig, utom när schematiden 
understiger 15 timmar per vecka. 

Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning 
närvaro på arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete 
eller arbetsrättslig ledighet samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, 
inräknas i den totala vistelsetiden. 

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har sjuk eller 
funktionshindrad vårdnadshavare vistas i förskolan i den omfattning behovet 
motiverar.  

Med hänsyn till barnets behov av kontinuitet, social stimulans och pedagogisk 
verksamhet erbjuds alla barn som är inskrivna i förskola omsorgstid om minst 
15 timmar per vecka. 

Respektive Stadsdelsnämnd kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om 
vistelsetider utöver ovanstående.  

Ändring av vistelsetid gäller från den tidpunkt som anges i schemat, dock 
tidigast från det att schemat lämnats in. 
 

Ny lydelse 
Barns vistelsetid i förskolan schemaläggs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier. 
Vistelsetiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas sammanvägda behov.  

Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning närvaro på 
arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete eller arbetsrättslig 
ledighet samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, inräknas i den totala vistelsetiden. 

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har ett utökat omsorgsbehov, kan efter 
ansökan få beviljad utökad tid.  

Ändring av vistelsetid gäller från den tidpunkt som anges i schemat, dock tidigast från det att 
schemat lämnats in. 

Uppgiftsskyldighet 
Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
förtydligas med ett nytt stycke med nedanstående lydelse under rubriken 
Vistelsetid som avser vårdnadshavarens uppgiftsskyldighet.  
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Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden besluta om omplacering. 

Vistelsetid  
Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
förändras till nedanstående lydelse under rubriken Vistelsetid:  

Tidigare lydelse 

Barnens vistelsetid inom förskolan bör schemaläggas med barnperspektivet i 
fokus. Den lagstiftning som gäller vuxnas arbetstid och arbetsmiljö används 
som riktmärke. 

Vistelsetiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas sammanvägda behov. Förskola 
erbjuds inte under tid då en vårdnadshavare är ledig, utom när schematiden 
understiger 15 timmar per vecka. 

Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning 
närvaro på arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete 
eller arbetsrättslig ledighet samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, 
inräknas i den totala vistelsetiden. 

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har sjuk eller 
funktionshindrad vårdnadshavare vistas i förskolan i den omfattning behovet 
motiverar.  

Med hänsyn till barnets behov av kontinuitet, social stimulans och pedagogisk 
verksamhet erbjuds alla barn som är inskrivna i förskola omsorgstid om minst 
15 timmar per vecka. 

Respektive Stadsdelsnämnd kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om 
vistelsetider utöver ovanstående.  

Ändring av vistelsetid gäller från den tidpunkt som anges i schemat, dock 
tidigast från det att schemat lämnats in. 
 

Ny lydelse 
Barns vistelsetid i förskolan schemaläggs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier. 
Vistelsetiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas sammanvägda behov.  

Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning närvaro på 
arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete eller arbetsrättslig 
ledighet samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, inräknas i den totala vistelsetiden. 

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har ett utökat omsorgsbehov, kan efter 
ansökan få beviljad utökad tid.  

Ändring av vistelsetid gäller från den tidpunkt som anges i schemat, dock tidigast från det att 
schemat lämnats in. 

Uppgiftsskyldighet 
Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
förtydligas med ett nytt stycke med nedanstående lydelse under rubriken 
Vistelsetid som avser vårdnadshavarens uppgiftsskyldighet.  
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Ny rubrik: Uppgiftsskyldighet 

Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter avseende anställning, studier, 
inkomst, arbetstidsschema (inklusive restid), studieschema (inklusive restid) och ledighet. 
Barnets vistelsetid och avgift fastställs utifrån lämnade uppgifter. Kontroller utifrån lämnade 
uppgifter genomförs. 

Uppsägning av plats 

Utebliven betalning  
Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 
förändras till nedanstående lydelse under rubriken Uppsägning av plats: 

Tidigare lydelse 

Vid utebliven betalning av avgiften kan Stadsdelsnämnden säga upp platsen: 
Detta gäller inte placeringar som gjorts p.g.a. barnets behov av särskilt stöd. 

Ny lydelse 

Vid utebliven betalning kan Förskolenämnden säga upp platsen.  

Tillämpning  
Regler och villkor i förskolan och fritidshem föreslås förtydligas med en ny 
rubrik som avser tillämpning och med texten i nedanstående lydelse:   

Tillämpning 

Förskolenämnden får utfärda tillämpningsanvisningar gällande regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg, samt omsorg på obekväm arbetstid. 
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 PM 2019-10-29 

Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Bedömning 
Föreslagna förändringar i Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
har kommunicerats för översyn utifrån juridiska aspekter.  

De förändringar som föreslås avseende fördelning av platser och byte av förskola för 
inskrivna barn kan förvisso betraktas som oprövade juridiskt, men de bedöms inte komma i 
konflikt med skollagens bestämmelser på området.  

Något juridiskt hinder för att anta Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg finns således inte. 

 

Åke Marmander 
Stadsjurist 
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 PM 2019-10-29 

Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Bedömning 
Föreslagna förändringar i Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
har kommunicerats för översyn utifrån juridiska aspekter.  

De förändringar som föreslås avseende fördelning av platser och byte av förskola för 
inskrivna barn kan förvisso betraktas som oprövade juridiskt, men de bedöms inte komma i 
konflikt med skollagens bestämmelser på området.  

Något juridiskt hinder för att anta Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg finns således inte. 

 

Åke Marmander 
Stadsjurist 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Förslag till revidering: Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2011-12-15 
 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
 
Gäller från och med: 2020-XX-XX 

 
 

Omfattning 
Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. 
Reglerna grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kapitel 8, 14 och 25. 
 
Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet omfattas inte av detta regelverk.  

 
Definition 
Definition av begrepp: 

 
Vårdnadshavare 
Med vårdnadshavare avses den/de som har vårdnaden om barnet (6 kap. Föräldrabalken). 

 
Förskola 
Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn under tid då vårdnadshavare eller 
familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av 
verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 
 
Allmän förskola 
Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och innebär rätt 
till avgiftsfri förskola under 525 timmar per år. Allmän förskola ingår i ordinarie verksamhet för 
barn som är inskrivna i förskola och begränsas till grundskolans läsårstider.   

 
Pedagogisk omsorg 
Med pedagogisk omsorg avses verksamhet som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, 
under tid då vårdnadshavare arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av 
verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 
 
Fritidshem 
Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för elever i förskoleklass och grundskola till 
och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, under tid då vårdnadshavare eller 
familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för elev som har ett eget behov av 
verksamheten. Eleven är inskriven i verksamheten. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Villkor för plats 

 
Förskola och pedagogisk omsorg 
Plats i förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds barn bosatta i Sverige till dess barnet övergår till 
grundskolan.    
 
Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller 
studier (studiemedelsberättigade eller SFI), eller för barnets eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. 
 
Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga (enligt Föräldraledighetslagen) för 
annat barn erbjuds förskola 15 timmar i veckan. 
 
Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller har ett utökat 
omsorgsbehov.  
 
Fritidshem 
Plats i fritidshem erbjuds elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
 
Plats erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller 
studier (studiemedelsberättigade eller SFI), eller för elevens eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. 
 
Plats erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen 
det år då eleven fyller 10 år kan öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem. 
 
Plats erbjuds även elever som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller på grund av 
vårdnadshavares sjukdom eller funktionsnedsättning behöver verksamheten. 

 
Barn/elever i eller från annan kommun 

 
Förskola 
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om att 
denna i sin förskola ska ta emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för. 
 
Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än 
hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få 
gå i den kommunens förskola. 
 
Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta 
emot ett barn från en annan kommun. 
 
Fritidshem 
En elev från annan kommun kan tas emot i fritidshem om elevens skolgång i den mottagande 
kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola grundar sig på särskilda skäl. 
Kommunen kan även i andra fall ta emot elev från en annan kommun i sitt fritidshem. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Villkor för plats 

 
Förskola och pedagogisk omsorg 
Plats i förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds barn bosatta i Sverige till dess barnet övergår till 
grundskolan.    
 
Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller 
studier (studiemedelsberättigade eller SFI), eller för barnets eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. 
 
Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga (enligt Föräldraledighetslagen) för 
annat barn erbjuds förskola 15 timmar i veckan. 
 
Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller har ett utökat 
omsorgsbehov.  
 
Fritidshem 
Plats i fritidshem erbjuds elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
 
Plats erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller 
studier (studiemedelsberättigade eller SFI), eller för elevens eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. 
 
Plats erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen 
det år då eleven fyller 10 år kan öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem. 
 
Plats erbjuds även elever som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller på grund av 
vårdnadshavares sjukdom eller funktionsnedsättning behöver verksamheten. 

 
Barn/elever i eller från annan kommun 

 
Förskola 
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om att 
denna i sin förskola ska ta emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för. 
 
Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än 
hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få 
gå i den kommunens förskola. 
 
Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta 
emot ett barn från en annan kommun. 
 
Fritidshem 
En elev från annan kommun kan tas emot i fritidshem om elevens skolgång i den mottagande 
kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola grundar sig på särskilda skäl. 
Kommunen kan även i andra fall ta emot elev från en annan kommun i sitt fritidshem. 
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Ansökan och placering 
 
Förskola och pedagogisk omsorg 
Ansökan görs till Förskoleförvaltningen via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se. 
 
Ansökan om plats för barn från en annan kommun lämnas till Förskoleförvaltningen. Ansökan 
görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se.  
 
Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg kan göras till tre placeringsalternativ inom 
hela kommunen. Vid placering prioriteras önskemål om närhet till barnets hem. Förvaltningen 
kan erbjuda annan placering än de som angivits i ansökan om det inte finns tillräckligt antal 
platser på önskade alternativ. Det kan även vara placering i annan stadsdel. 

 
Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upplysningar, skall plats 
erbjudas omedelbart eller senast inom 4 månader efter det att ansökan inlämnats. Besked om 
plats ges, om möjligt, senast en månad före placeringsdatum.  
 
Regeln om erbjudande av plats inom 4 månader tillämpas inte för omsorg på obekväm arbetstid. 
 
Beslut om placering fattas när placeringserbjudandet besvarats. Om vårdnadshavare tackar nej 
eller utan giltigt skäl inte svarar på platserbjudandet inom sju dagar avskrivs ansökan och 
vårdnadshavare får själva aktualisera nytt behov. 
 
Ändrade förhållanden som påverkar villkoren för förskoleplatsen, avgift och/eller omsorgstid, 
anmäls till Förskoleförvaltningen, anmälan görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se.  
 
Fritidshem 
Plats till fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. 
 
Beslut om placering fattas när placeringserbjudandet besvarats. Om vårdnadshavare tackar nej 
eller utan giltigt skäl inte svarar på platserbjudandet inom sju dagar avskrivs ansökan och 
vårdnadshavare får själva aktualisera nytt behov. 
 
Ändrade förhållanden som påverkar villkoren för fritidshemsplats ska anmäls till 
Förskoleförvaltningen, anmälan görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se. 
 
Turordning 

 
Huvudregel 
Om plats i förskola eller pedagogisk omsorg inte kan anvisas omedelbart, turordnas 
ansökningarna efter barnens födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta syskonets 
födelsedatum, under förutsättning av att syskonet är inskrivet alternativt söker plats inom 
verksamheten.  
 
När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas till ålder vid fördelning 
av platser.  
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Fördelning av platser till speciellt utformad förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-
verksamhet eller hörselförskola sker enligt av förvaltningens speciellt framtagna rutiner). 
 
Förskola som bedrivs till väsentlig del på finska, erbjuds om vårdnadshavare önskar detta.  
 
Plats på fritidshem ska erbjudas så snart det framkommer att eleven har ett behov av sådan 
plats.  
 
Omsorg på obekväm arbetstid kan erbjudas efter prövning. För barn i förskoleålder respektive 
elever i fritidshemsålder tillämpas separata köer till dygnet runt verksamheten. 
 
Turordningen gäller endast till placering på lediga platser. Barn som redan är placerade kan 
aldrig mista sin plats på grund av turordningsreglerna. 

 
Förtur 
Förtur till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan ges enligt följande: 
 Barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling, eller barn/elever som har ett utökat omsorgsbehov.  
 
Förtur till plats i förskola kan även ges enligt följande. 
 Syskon har förtur till ledig plats på förskola där äldre syskon finns placerat. 
 Barn som lämnar sin plats vid föräldraledighet har förtur till den förskola där de tidigare varit 

placerade. 
 Barn som placeras i annat boendeområde eller flyttar inom kommunen har efter sex månader 

förtur till omplacering till önskad förskola. 
 Barn i den sverigefinska minoriteten har förtur till förskola med verksamhet helt eller delvis på 

finska om vårdnadshavare har ansökt om sådan verksamhet. 
 Barn på enheter som avvecklas har förtur till önskad placering på annan enhet. 

 
Ansökan turordnas efter barnets födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta förskoleplacerat 
syskons födelsedatum. När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas 
till ålder vid fördelning av platser. Fördelning av platser till speciellt utformad 
förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-verksamhet eller hörselförskola) sker enligt av 
förvaltningens speciellt framtagna rutiner. 
 
Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden även i övrigt besluta om att ge förtur till 
placering. 
 
Förtur gäller endast till placering på lediga platser. Barn som redan är placerade kan aldrig mista 
sin plats på grund av förtursreglerna. 
 
 
Byte av förskola för inskrivna barn 
Barn som önskar byta mellan två kommunala enheter prioriteras endast vid placering i augusti 
eller januari. 
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Fördelning av platser till speciellt utformad förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-
verksamhet eller hörselförskola sker enligt av förvaltningens speciellt framtagna rutiner). 
 
Förskola som bedrivs till väsentlig del på finska, erbjuds om vårdnadshavare önskar detta.  
 
Plats på fritidshem ska erbjudas så snart det framkommer att eleven har ett behov av sådan 
plats.  
 
Omsorg på obekväm arbetstid kan erbjudas efter prövning. För barn i förskoleålder respektive 
elever i fritidshemsålder tillämpas separata köer till dygnet runt verksamheten. 
 
Turordningen gäller endast till placering på lediga platser. Barn som redan är placerade kan 
aldrig mista sin plats på grund av turordningsreglerna. 

 
Förtur 
Förtur till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan ges enligt följande: 
 Barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling, eller barn/elever som har ett utökat omsorgsbehov.  
 
Förtur till plats i förskola kan även ges enligt följande. 
 Syskon har förtur till ledig plats på förskola där äldre syskon finns placerat. 
 Barn som lämnar sin plats vid föräldraledighet har förtur till den förskola där de tidigare varit 

placerade. 
 Barn som placeras i annat boendeområde eller flyttar inom kommunen har efter sex månader 

förtur till omplacering till önskad förskola. 
 Barn i den sverigefinska minoriteten har förtur till förskola med verksamhet helt eller delvis på 

finska om vårdnadshavare har ansökt om sådan verksamhet. 
 Barn på enheter som avvecklas har förtur till önskad placering på annan enhet. 

 
Ansökan turordnas efter barnets födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta förskoleplacerat 
syskons födelsedatum. När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas 
till ålder vid fördelning av platser. Fördelning av platser till speciellt utformad 
förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-verksamhet eller hörselförskola) sker enligt av 
förvaltningens speciellt framtagna rutiner. 
 
Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden även i övrigt besluta om att ge förtur till 
placering. 
 
Förtur gäller endast till placering på lediga platser. Barn som redan är placerade kan aldrig mista 
sin plats på grund av förtursreglerna. 
 
 
Byte av förskola för inskrivna barn 
Barn som önskar byta mellan två kommunala enheter prioriteras endast vid placering i augusti 
eller januari. 
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Har barnet längre än 5 km till förskolan från hemmet och den önskade förskolan ligger närmare 
prioriteras byte även vid andra placeringsperioder.  
 
Går syskon på olika enheter prioriteras byte till syskons enhet även vid andra placeringsperioder. 
 
Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden besluta om omplacering. 
 
Vistelsetid 
Barns vistelsetid i förskolan schemaläggs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier.  
Vistelsetiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas sammanvägda behov.  
 
Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning närvaro på 
arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete eller arbetsrättslig ledighet 
samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, inräknas i den totala vistelsetiden. 
 
Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har ett utökat omsorgsbehov, kan efter 
ansökan få beviljad utökad tid.  
 
Ändring av vistelsetid gäller från den tidpunkt som anges i schemat, dock tidigast från det att 
schemat lämnats in. 
 
Uppgiftsskyldighet 
Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter avseende anställning, studier, inkomst, 
arbetstidsschema (inklusive restid), studieschema (inklusive restid) och ledighet. Barnets 
vistelsetid och avgift fastställs utifrån lämnade uppgifter. Kontroller utifrån lämnade uppgifter 
genomförs. 
 
15- timmarsplacering  
Det finns möjlighet att välja mellan tre alternativ vid 15- timmarsplacering i förskola. 

 3 timmar på för- eller eftermiddagen 5 dagar i veckan Lunch ingår inte. 
 5 timmar 3 dagar i veckan. Lunch ingår. 
 6 timmar 2 dagar ena veckan och 6 timmar 3 dagar andra veckan. Detta alternativ innebär 

ett 14 dagars schema. Lunch ingår. 
 
Vårdnadshavares önskemål om schematider ska, om möjligt tillgodoses. Rektor ansvarar för att 
verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt och beslutar, efter samråd med 
vårdnadshavare och personal, vilket schema som kan erbjudas. 

 
Uppsägning av plats 
Uppsägning av plats skall ske senast en månad (30 dagar) innan barnets placering skall upphöra. 
Avgift tas ut under uppsägningstiden. 
Vid utebliven betalning kan Förskolenämnden säga upp platsen. 
 

Tillämpning  
Förskolenämnden får utfärda tillämpningsanvisningar gällande regler och villkor för förskola, 
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fritidshem och pedagogisk omsorg, samt omsorg på obekväm arbetstid.  
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Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-04-23 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0 
 

  

 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden översänder ärendet till Kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning.    

Sammanfattning  
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs av 
Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor gäller för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig 
på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Förskolenämnden 
ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på revidering till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. Under ärendets 
beredning har Förskolenämnden skickat ärendet på remiss till Grundskole-
nämnden för inhämtande av synpunkter, detta då Grundskolenämnden är 
ansvarig för fritidshemsverksamheten.    

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 
terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid Stads-
ledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.                            

Ärendet i sin helhet 
Förskoleförvaltningen har identifierat ett antal åtgärder som skulle kunna 
minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön på förskolorna, samt öka 
tryggheten och kontinuiteten för barnen i verksamheten. För att genomföra 
åtgärderna krävs beslut av Kommunfullmäktige i form av revidering av Regler 
och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Regler och villkor 
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg har därför setts över och ett 
förslag på revidering har tagits fram. 

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 
terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid 
Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.                             
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2020-04-23 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0 
 

  

 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden översänder ärendet till Kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning.    

Sammanfattning  
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs av 
Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor gäller för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig 
på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Förskolenämnden 
ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på revidering till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. Under ärendets 
beredning har Förskolenämnden skickat ärendet på remiss till Grundskole-
nämnden för inhämtande av synpunkter, detta då Grundskolenämnden är 
ansvarig för fritidshemsverksamheten.    

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 
terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid Stads-
ledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.                            

Ärendet i sin helhet 
Förskoleförvaltningen har identifierat ett antal åtgärder som skulle kunna 
minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön på förskolorna, samt öka 
tryggheten och kontinuiteten för barnen i verksamheten. För att genomföra 
åtgärderna krävs beslut av Kommunfullmäktige i form av revidering av Regler 
och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Regler och villkor 
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg har därför setts över och ett 
förslag på revidering har tagits fram. 

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 
terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid 
Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.                             

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

Förändringar som föreslås beskrivs i Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna 
förändringar: Revidering av Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. 

Gällande regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
antogs av Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor 
gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna 
grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Det är 
Förskolenämnden som ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på 
revidering till Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. 
Under ärendets beredning har Förskolenämnden skickat ärendet på remiss till 
Grundskolenämnden för inhämtande av synpunkter, detta då Grundskole-
nämnden är ansvarig för fritidshemsverksamheten.    

Grundskolenämnden har i yttrande den 28 januari 2020, § 13, beslutat att 
tillstyrka ärendet. Grundskolenämnden lyfter förslag på redaktionell ändring 
samt föreslår ett tillägg. 

- På sidan 4 i förslaget till nya regler, under rubriken ”Förtur” upprepas 
ett stycke med nästan exakt samma ordalydelse. Styckena inleds med 
”Ansökan turordnas..”. Grundskolenämnden föreslår att det första 
stycket helt stryks. 

- Grundskolenämnden föreslår att under rubriken Uppgiftsskyldighet 
(sidan 5) ska framkomma i ett tillägg att vårdnadshavare ska inlämna 
arbetsschema. 

Förskolenämnden har reviderat förslaget efter Grundskolenämndens 
redaktionella synpunkt avseende upprepning av stycken.  

Grundskolenämndens förslag om tillägg avseende vårdnadshavares 
arbetsschema har beaktats och arbetats in i förslaget. Stycket avseende 
uppgiftsskyldighet har ändrats till: 

Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter avseende anställning, studier, 
inkomst, arbetstidsschema (inklusive restid), studieschema (inklusive restid) och ledighet. 
Barnets vistelsetid och avgift fastställs utifrån lämnade uppgifter. Kontroller utifrån lämnade 
uppgifter genomförs. 

Barnkonsekvensanalys 
I översynen av Regler och villkor har barnets bästa beaktats. Genom att 
Förskoleförvaltningen föreslås hantera överflyttningar vid två tillfällen per år 
(undantag finns) skapas stabilare barngrupper. Överflytt när syskon är placerade 
på olika förskolor prioriteras fortsatt. Förändringen bidrar till trygghet, stabilitet 
och därmed barnets bästa. Ur barnperspektiv har det tydliggjorts att det är 
separata köer för förskolebarn och fritidshemselever till dygnet runt-
verksamhet. Förtydligandet skapar trygghet, framförallt för förskolebarnen. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna förändringar 
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2. Förslag till revidering: Reger och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg   

3. PM Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.     

4. Grundskolenämndens yttrande, 2020-01-28 

5. Protokollsutdrag Förskolenämnden, 2019-11-28 § 170                 

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 16 april 2020. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Grundskolenämnden, för kännedom 
 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 
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2. Förslag till revidering: Reger och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg   

3. PM Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.     

4. Grundskolenämndens yttrande, 2020-01-28 

5. Protokollsutdrag Förskolenämnden, 2019-11-28 § 170                 

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 16 april 2020. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Grundskolenämnden, för kännedom 
 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 
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Yttrande över remiss: Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden beslutar tillstyrka remissen och översänder beslutet till 
Förskolenämnden.   

Grundskolenämnden föreslår att under rubriken Uppgiftsskyldighet (sidan 5) 
ska framkomma i ett tillägg att vårdnadshavare ska inlämna arbetsschema.        

Sammanfattning 
Förskolenämnden har beslutat att skicka förslag till revidering av regler och 
villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på remiss till 
Grundskolenämnden. 

Förslaget till nytt regelverk framstår som genomtänkt och adekvat. 

Grundskolenämnden beslutar tillstyrka remissen med föreslagen redaktionell 
ändring och tillägg. Grundskolenämnden föreslår att under rubriken 
Uppgiftsskyldighet (sidan 5) ska framkomma i ett tillägg att vårdnadshavare ska 
inlämna arbetsschema.             

Ärendet i sin helhet 
Ärendet framgår i sin helhet av Förskoleförvaltningens skrivelse samt de bilagor 
som tillhör ärendet. 

På sidan 4 i förslaget till nya regler, under rubriken ”Förtur” upprepas ett stycke 
med nästan exakt samma ordalydelse. Styckena inleds med ”Ansökan 
turordnas..”. Grundskolenämnden föreslår att det första stycket helt stryks. 

I övrigt framstår det föreslagna regelverket som genomtänkt och adekvat. 

Beslutsunderlag 
1. Förskoleförvaltningens skrivelse 

2. Förskoleförvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar 

3. Förskoleförvaltningens förlag till regler och villkor för förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg 

4. Kommunjuristens yttrande, PM Kommentar till förslaget 
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Samverkan 
FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Förskolenämnden. 
 

Reservation 

Västerpartiet reserverar sig till förmån för sitt yrkande att avstyrka 
tilläggsförslaget. 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00286 311 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Tillägg till Medfinansieringsavtal: Överenskommelse 
med Trafikverket avseende ombyggnad av anslutningar 
från väg 1771 (Sparsörsv.) samt väg 1800 
(Paradisv/Hybergsv) till Rv 42 i Sparsör 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunen tecknar Tillägg till Medfinansieringsavtal enligt upprättat förslag.            

Sammanfattning 
 2016 träffades ett medfinansieringsavtal mellan kommunen och Trafikverket 
om åtgärder i det statliga vägnätet i angränsning till kommunens 
exploateringsprojekt Paradis i Sparsör. När avtalet tecknades beräknades 
åtgärderna kosta ca 12,1 Mnkr. En ny kalkyl visar att åtgärderna nu beräknas 
kosta ca 15,3 Mnkr, vilket innebär en fördyring på ca 26 %. 

Med anledning av att totalkostnaden enligt den nya kalkylen överstiger 
totalkostnaden enligt den tidigare kalkylen med mer än 10 % ska avtalet 
omförhandlas. Ett förslag till tilläggsavtal har förhandlats fram som innebär att 
Kommunens del av kostnaderna beräknas öka från tidigare ca 9,1 Mnkr till ca 
10,9 Mnkr.           

Ärendet i sin helhet 
2016 träffades ett medfinansieringsavtal mellan kommunen och Trafikverket 
om ny anslutning av Paradisvägen till riksväg 42 (åtgärd 1), ny anslutning av 
Vinkelvägen till Paradisvägen (åtgärd 2) samt ny gång- och cykelväg längs 
Paradisvägen mellan Vinkelvägen och riksväg 42 (åtgärd 3). Avtalet var en 
förutsättning för att kunna anta Detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. 
(Vinkelvägen). Detaljplanen är antagen och vann laga kraft i januari 2019.  

När merfinansieringsavtalet tecknades utgick parterna från en preliminär kalkyl 
som angav att åtgärderna var beräknade till 12,1 Mnkr. Kommunen skulle 
bekosta ca 9,1 Mnkr (55 % av åtgärd 1 samt 100 % av åtgärd 2 och 3), 
motsvarande ca 75 % av totalkostnaden och Trafikverket skulle svara för 3 
Mnkr (45 % av åtgärd 1). Kommunen skulle även stå risken för fördyring upp 
till 10 % av totalkostnaden, motsvarande 1,2 mnkr. Maximal kostnad för 
kommunen var alltså 10,3 Mnkr. Avtalet innehåller en klausul om att avtalet ska 
omförhandlas om totalkostnaden överskrids med mer än 10 %.  

Nr 57
Tillägg till Medfinansieringsavtal: Överenskommelse 
med Trafikverket avseende ombyggnad av anslutning-
ar från väg 1771 (Sparsörsv.) samt väg 1800 (Paradisv/
Hybergsv) till Rv 42 i Sparsör
2020-05-25 Dnr KS 2017-00286 311

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Nya kostnadsberäkningar anger nu att totalkostnaden kommer hamna på ca 
15,3 Mnkr. Kostnadsökningen förklaras främst med att projektet behövt 
genomgå en mer formell process med upprättande av vägplan, vilket man inte 
kalkylerade med 2016. Det har lett till senareläggning av projektet med minst 18 
månader, med bland annat förhöjda projekterings- och produktionskostnader 
som följd. Dessutom har det tillkommit anläggande av en bullerskärm i 
projektet som man inte räknade med 2016. Den tidigare beräknade 
totalkostnaden beräknas nu alltså överskridas med ca 26 %, varpå 
omförhandling blivit nödvändig.  

Ett förslag till tilläggsavtal har förhandlats fram som innebär att Kommunens 
bidrag nu uppgår till 10 885 000 kronor enligt den nya beräkningen (47 % av 
åtgärd 1 samt 100 % av åtgärd 2 och 3), motsvarande ca 71 % av 
totalkostnaden. Eventuella ytterligare kostnadsförändringar ska fördelas enligt 
beräkningsmodellen som innebär att kommunen svarar för ca 71 % av 
fördyringarna, upp till 20 % av beräknad totalkostnad. För ytterligare 
kostnadsökningar, utöver 20 % av beräknad totalkostnad, svarar Trafikverket 
för överskjutande belopp. Kommunens maximala kostnad kan teoretiskt sett bli 
så hög som 13 945 000 kronor, men aldrig högre än så. Detta tilläggsavtal är en 
förutsättning för att Trafikverkets vägplan ska kunna fastställas.   

Beslutsunderlag 
1. Upprättat förslag – Tillägg till Medfinansieringsavtal  
2. Ursprungligt medfinansieringsavtal    
3. Illustrationskarta, tillhörande detaljplanen 
4. Planskisser och typsektioner av föreslagna åtgärder 
5. Översiktskarta 
 

 

 
Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Avdelningschef 
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åtgärd 1 samt 100 % av åtgärd 2 och 3), motsvarande ca 71 % av 
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 Trafikverkets ärendenummer   

TRV 2016/44875   
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Tillägg till ”Medfinansieringsavtal – Ny anslutning av väg 1800 till väg 42, ny 
anslutning av Vinkelvägen till väg 1800 samt ny gc-väg längs väg 1800 mellan 
Vinkelvägen och väg 42, till följd av ”Detaljplan för del av Sparsör, Paradis 1:4 
m fl” i Sparsör, Borås Stad” 
 

Detta avtal avser planläggningsprocessen och byggande och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed tilläggsavtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, Region Väst, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
Borås kommun, org.nr 212000-1561, 501 80 Borås, nedan Kommunen 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Huvudavtalet avser ”Medfinansieringsavtal – Ny anslutning av väg 1800 till väg 42, ny 
anslutning av Vinkelvägen till väg 1800 samt ny gc-väg längs väg 1800 mellan Vinkelvägen och 
väg 42, till följd av ”Detaljplan för del av Sparsör, Paradis 1:4 m fl” i Sparsör, Borås Stad”, TRV 
2016/44875, träffat mellan parterna 2016-12-19. 

§3 Syfte 

Syftet med detta tilläggsavtal är att reglera fördelningen av beräknade kostnadsökningar mellan 
parterna för åtgärderna i Huvudavtalet. 
 
Tilläggsavtalet behöver tecknas för att säkra finansieringen av åtgärderna och är en 
förutsättning för att vägplanen för åtgärderna, vilken har varit föremål för granskning under 
perioden 27 januari – 26 februari, ska kunna fastställas. 

 
 

§4 Tidigare avtal avseende medfinansiering av åtgärderna 

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärderna 
 ”Väg 42, väg 1771 och väg 1800, avtal om medfinansiering för ombyggnad av allmän 

väg till följd av ”Detaljplan för del av Sparsör, Paradis 1:4 m fl” i Sparsör, Borås Stad”, 
TRV 2015/32712, träffat mellan parterna 2015-10-06 – avtalet avser utredningsarbete 
och trafikanalys rörande de aktuella åtgärderna. 

 Huvudavtalet 
 
 

§5 Beskrivning av åtgärder  

För åtgärd 1 har tillkommit en bullerskärm men i övrigt är åtgärderna desamma som i 
Huvudavtalet. 
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§6 Finansiering 

Kostnaderna för åtgärderna var vid tecknandet av Huvudavtalet, i december 2016, uppskattade 
till totalt cirka 12 100 000 kr, fördelade enligt nedan: 
 
Åtgärd 1: Ombyggnad av korsningen väg 42/väg 1800 m.m. – cirka 6 600 000 kr 
Åtgärd 2: Ombyggnad av korsningen väg 1800/Vinkelvägen m.m. – cirka 2 400 000 kr 
Åtgärd 3: Nybyggnad av GC-väg längs väg 1800 mellan väg 42 och Vinkelvägen m.m. – cirka 
3 100 000 kr 
 
Omräknat till aktuell prisnivå enligt senast kända infrastrukturindex för väginvesteringar, 
index februari 2020, uppgår de totala uppskattade kostnaderna för åtgärderna enligt 
Huvudavtalet till cirka 13 500 000 kr. 
 
Kostnaderna för åtgärderna uppskattas i mars 2020 till totalt cirka 15 300 000 kr. Av den totala 
nominella uppskattade kostnadsökningen från december 2016 till mars 2020 på cirka 
3 200 000 kr beror cirka 1 000 000 kr på den tillkommande bullerskärmen, se §5. Det innebär 
att kostnadsökningen exklusive bullerskärmen nominellt uppgår till 2 200 000 kr, varav cirka 
1 400 000 kr kan hänföras till den allmänna prisuppgången för väginvesteringar medan cirka 
800 000 kr utgör en reell kostnadsökning.  
 
Åtgärdernas kostnadsökningar i nominella belopp, det vill säga inklusive den allmänna 
prisuppgången för väginvesteringar, består i  

 ökade projekteringskostnader i förhållande till tidigare kalkyl, cirka 1 500 000 kr 
 en beräknad ökning av produktionskostnaderna i förhållande till tidigare kalkyl, cirka 

600 000 kr 
 en innehållsförändring i form av en tillkommande bullerskärm, cirka 1 000 000 kr 
 kostnader för indragning av väg som inte ingått i tidigare kalkyl, cirka 100 000 kr 

 
Ökningen i projekterings- och produktionskostnader, totalt cirka 2 100 000 kr, bedöms belasta 
åtgärderna 1-3 ungefär lika mycket, det vill säga cirka 700 000 kr per åtgärd. Kostnaderna för 
bullerskärmen och indragning av väg är dock hänförliga till åtgärd 1, varför denna åtgärd 
bedöms bli belastad av ytterligare cirka 1 100 000 kr. 
 
Enligt Huvudavtalet skulle Trafikverket som högst betala 3 000 000 kr för åtgärd 1, medan 
Kommunen skulle stå för resterande kostnad för åtgärd 1, bedömd till cirka 3 600 000 kr, samt 
hela kostnaden för åtgärderna 2 och 3, bedömda till sammanlagt 5 500 000 kr. 
 
Parterna har beslutat att fördela kostnadsökningarna enligt följande: 
 
Åtgärd 1 
Trafikverket svarar för kostnaderna för tillkommande bullerskärm och indragning av väg, 
bedömd totalkostnad cirka 1 100 000 kr. Ökningen i projekterings- och produktionskostnader, 
bedömd till cirka 700 000 kr, fördelas i enlighet med Huvudavtalets kostnadsfördelning, det 
vill säga 45 % på Trafikverket och 55 % på Kommunen. Den nya fördelningen av de totala 
kostnaderna för åtgärd 1 innebär att Trafikverket svarar för 53 % och Kommunen för 47 % av 
dessa. 
 
Åtgärd 2 och 3 
Kommunen svarar till 100 % för ökningen i projekterings- och produktionskostnader, vilket 
innebär att Kommunens fulla kostnadsansvar för åtgärderna 2 och 3 kvarstår i enlighet med 
Huvudavtalet. 
 
Finansieringen av åtgärderna fördelas således enligt nedan tabell: 
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§6 Finansiering 

Kostnaderna för åtgärderna var vid tecknandet av Huvudavtalet, i december 2016, uppskattade 
till totalt cirka 12 100 000 kr, fördelade enligt nedan: 
 
Åtgärd 1: Ombyggnad av korsningen väg 42/väg 1800 m.m. – cirka 6 600 000 kr 
Åtgärd 2: Ombyggnad av korsningen väg 1800/Vinkelvägen m.m. – cirka 2 400 000 kr 
Åtgärd 3: Nybyggnad av GC-väg längs väg 1800 mellan väg 42 och Vinkelvägen m.m. – cirka 
3 100 000 kr 
 
Omräknat till aktuell prisnivå enligt senast kända infrastrukturindex för väginvesteringar, 
index februari 2020, uppgår de totala uppskattade kostnaderna för åtgärderna enligt 
Huvudavtalet till cirka 13 500 000 kr. 
 
Kostnaderna för åtgärderna uppskattas i mars 2020 till totalt cirka 15 300 000 kr. Av den totala 
nominella uppskattade kostnadsökningen från december 2016 till mars 2020 på cirka 
3 200 000 kr beror cirka 1 000 000 kr på den tillkommande bullerskärmen, se §5. Det innebär 
att kostnadsökningen exklusive bullerskärmen nominellt uppgår till 2 200 000 kr, varav cirka 
1 400 000 kr kan hänföras till den allmänna prisuppgången för väginvesteringar medan cirka 
800 000 kr utgör en reell kostnadsökning.  
 
Åtgärdernas kostnadsökningar i nominella belopp, det vill säga inklusive den allmänna 
prisuppgången för väginvesteringar, består i  

 ökade projekteringskostnader i förhållande till tidigare kalkyl, cirka 1 500 000 kr 
 en beräknad ökning av produktionskostnaderna i förhållande till tidigare kalkyl, cirka 

600 000 kr 
 en innehållsförändring i form av en tillkommande bullerskärm, cirka 1 000 000 kr 
 kostnader för indragning av väg som inte ingått i tidigare kalkyl, cirka 100 000 kr 

 
Ökningen i projekterings- och produktionskostnader, totalt cirka 2 100 000 kr, bedöms belasta 
åtgärderna 1-3 ungefär lika mycket, det vill säga cirka 700 000 kr per åtgärd. Kostnaderna för 
bullerskärmen och indragning av väg är dock hänförliga till åtgärd 1, varför denna åtgärd 
bedöms bli belastad av ytterligare cirka 1 100 000 kr. 
 
Enligt Huvudavtalet skulle Trafikverket som högst betala 3 000 000 kr för åtgärd 1, medan 
Kommunen skulle stå för resterande kostnad för åtgärd 1, bedömd till cirka 3 600 000 kr, samt 
hela kostnaden för åtgärderna 2 och 3, bedömda till sammanlagt 5 500 000 kr. 
 
Parterna har beslutat att fördela kostnadsökningarna enligt följande: 
 
Åtgärd 1 
Trafikverket svarar för kostnaderna för tillkommande bullerskärm och indragning av väg, 
bedömd totalkostnad cirka 1 100 000 kr. Ökningen i projekterings- och produktionskostnader, 
bedömd till cirka 700 000 kr, fördelas i enlighet med Huvudavtalets kostnadsfördelning, det 
vill säga 45 % på Trafikverket och 55 % på Kommunen. Den nya fördelningen av de totala 
kostnaderna för åtgärd 1 innebär att Trafikverket svarar för 53 % och Kommunen för 47 % av 
dessa. 
 
Åtgärd 2 och 3 
Kommunen svarar till 100 % för ökningen i projekterings- och produktionskostnader, vilket 
innebär att Kommunens fulla kostnadsansvar för åtgärderna 2 och 3 kvarstår i enlighet med 
Huvudavtalet. 
 
Finansieringen av åtgärderna fördelas således enligt nedan tabell: 
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Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 
(kr)

Summa

1 Ombyggnad korsning väg 42/ 
väg 1800

Trafikverket 8 400 000 8 400 000

2 Ombyggnad korsning 
Vinkelvägen/ väg 1800

Trafikverket 3 100 000 3 100 000

3 Nybyggnad GC-väg längs väg 
1800, från väg 42 ti l l  Vinkelv.

Trafikverket 3 800 000 3 800 000

15 300 000 15 300 00010 885 000

Finansiär

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

SUMMA

KommunenTrafikverket 
(LTP)

4 415 000 3 985 000

3 100 000

3 800 000

4 415 000   
 
De angivna kostnaderna är uppskattningar i prisnivå mars 2020. Trafikverket ska svara för  
53 % och Kommunen för 47 % av de faktiska kostnaderna för åtgärd 1. Kommunen ska svara för 
100 % av de faktiska kostnaderna för åtgärderna 2 och 3. För betalning och hantering av 
kostnadsförändringar se §§ 8-9. 
 
Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till totalt 10 885 000 kr. 
 
Trafikverket har rätt att genom schablonmässiga beräkningar för åtgärderna fördela kostnader 
som är svåra att hänföra till en specifik åtgärd. Trafikverket ska på Kommunens begäran 
redovisa sådana beräkningar. 

§7 Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelning kvarstår i enlighet med Huvudavtalet. 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Kostnadsförändringar på upp till 20 % över bedömd kostnad för respektive åtgärd, efter att 
hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets infrastrukturindex för 
väginvesteringar, fördelas mellan parterna i enlighet med §6. För ytterligare kostnadsökningar 
svarar Trafikverket för överskjutande belopp. 
 
Om kostnaden vid anbudstillfälle för entreprenaden överstiger 25 % av bedömd totalkostnad 
för åtgärderna, efter att hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets 
infrastrukturindex för väginvesteringar, har Trafikverket rätt att avbryta och göra om 
upphandlingen. 

§9 Betalning 

Trafikverket har rätt att löpande rekvirera medfinansieringen i takt med upparbetade 
kostnader. 
 
Till rekvisitionerna bifogas ett utdrag från Trafikverkets ekonomisystem. 
 
Rekvireringen adresseras till: 
Borås Stad 
Fakturaservice 
Box 907 
501 10 Borås 
 
Fakturan märks med ”Referens YY03MM”. 
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§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning. 

§11 Tidplan  

Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att förändras. 
 
Arbete med vägplan och bygghandling pågår. Vägplanen planeras att skickas in för fastställelse 
under första halvåret 2020. Byggstart är planerad till hösten år 2020 och projektet beräknas 
vara klart under hösten år 2021. 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under 
förutsättning av att båda parter undertecknat avtalet senast 2020-06-30. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att 
vara giltiga. 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk lag. 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
För Trafikverket För Borås kommun   
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Jörgen Einarsson 
Regional direktör 
 
 
 
 _________________________ 
 Ort och datum 
 
 
 
 
 _________________________ 
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§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning. 

§11 Tidplan  

Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att förändras. 
 
Arbete med vägplan och bygghandling pågår. Vägplanen planeras att skickas in för fastställelse 
under första halvåret 2020. Byggstart är planerad till hösten år 2020 och projektet beräknas 
vara klart under hösten år 2021. 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under 
förutsättning av att båda parter undertecknat avtalet senast 2020-06-30. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att 
vara giltiga. 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk lag. 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
För Trafikverket För Borås kommun   
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Jörgen Einarsson 
Regional direktör 
 
 
 
 _________________________ 
 Ort och datum 
 
 
 
 
 _________________________ 
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Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00359 3.4.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
För Borås Stads del godkänns årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst, 
direktionen och ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet            

Ärendet i sin helhet 
Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände den 27 mars 2020 
årsredovisning 2019 och översände den till kommunalförbundets medlemmar 
för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  

Tolkförmedling Väst resultat för 2019 redovisas till 5 867 tkr och det egna 
kapitalet uppgår till 30 864 tkr. 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 
2. Årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst   
 

 

Ulf Olsson 
Kommunalstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Förvaltningsberättelse 
Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till 
att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när 
myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit 
uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 
för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 
 
Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna 
Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 
Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, 
Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 
 
Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 
 
Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 
Omvärldsanalys 
UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 
flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av 
flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia. 1 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.2  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 
22 000 personer sökte asyl i Sverige 
vilket är cirka 500 fler jämfört med 
2018. Flest asylsökande kom från 
Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och 
Georgien. Jämfört med föregående år 
har dock antalet asylsökande från 
dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. 
Kommunmottagandet har jämfört 
med föregående år nästintill 
halverats.3 
 

  

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 www.migrationsverket.se 
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Figur 2 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-12-31 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 
 
Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 
 
Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
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flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av 
flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia. 1 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.2  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 
22 000 personer sökte asyl i Sverige 
vilket är cirka 500 fler jämfört med 
2018. Flest asylsökande kom från 
Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och 
Georgien. Jämfört med föregående år 
har dock antalet asylsökande från 
dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. 
Kommunmottagandet har jämfört 
med föregående år nästintill 
halverats.3 
 

  

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
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Nuläge 
För 2019 budgeterades 345 000 uppdrag, dock utfördes nästan 347 000 uppdrag. De tolv nya 
medlemskommunerna som inträdde 2019 står för drygt 8 000 uppdrag vilket motsvarar 2,5 % av 
totalen.  
 
Flera tolkförmedlingar i landet har under året signalerat en nedåtgående efterfrågan på tolk. 
Jämfört med föregående år har Tolkförmedling Väst utfört 10 000 fler uppdrag under 2019. Att 
förbundet till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökar antalet utförda uppdrag beror till viss 
del på de nya medlemskommunerna, men 
främst tros det bero på en ökad avtalslojalitet 
från förbundets övriga medlemmar. Förbundets 
generella ökning har varit enligt prognos. 
 
De senaste åren har avtalslojaliteten följts upp. 
Den första mätningen 2016 visade att 
medlemmarna då köpte tolktjänster från andra 
leverantörer motsvarande ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet har därefter aktivt arbetat med att 
öka avtalslojaliteten och i mätningen 2019 var 
köp av tolktjänster från andra aktörer knappt 
en tredjedel av första mätningen. 
 
De mest efterfrågade språken 2019 var arabiska och somaliska vilka tillsammans motsvarade 52 % 
av uppdragen. Jämfört med föregående år utfördes något fler uppdrag på arabiska medan 
uppdragen på somaliska minskade. Persiska, tigrinja, albanska och turkiska är de språk som ökat 
mest jämfört med 2018. Dari har fortsatt minska under 2019 och sedan den stora flyktingvågen i 
slutet av 2015 har antalet uppdrag på dari mer än halverats. Förbundet har under 2019 förmedlat 
tolktjänster på 118 olika språk vilket är 14 fler språk än föregående år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Arabiska 36%
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16%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Sorani 3%
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Övriga 17%

Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2019 
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Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 
trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst  
 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.  
• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring.  
• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.  
• arbetar miljömedvetet.  
• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället.  
 
Måluppfyllelse 
Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.  
 
För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar ett särskilt team med synpunktshantering från 
såväl kunder som uppdragstagare. Under året har även samarbetet intensifierats mellan förbundet 
och dess två största medlemmar i syfte att ytterligare möta upp medlemsorganisationernas 
föränderliga behov och utveckla verksamheten därefter. 
 
Genom att regelbundet, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi har 
en god ekonomisk medvetenhet uppnåtts. Förbundet arbetar ständigt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för 
att minska miljöpåverkan. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under 2019 informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland 
annat har förbundet varit representerat på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen samt deltagit på olika rekryteringsmässor. Förbundet har vid flertalet 
tillfällen besökt medlemmar och informerat om tolkanvändande. Under hösten bjöd förbundet in 
kunder till frukostmöten för information och dialog om tolkanvändande. Förbundet har också 
agerat remissinstans gällande regeringens tolkutredning. 
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Övergripande verksamhetsmål 
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Tolkförmedling Väst  
 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.  
• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring.  
• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.  
• arbetar miljömedvetet.  
• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället.  
 
Måluppfyllelse 
Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.  
 
För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar ett särskilt team med synpunktshantering från 
såväl kunder som uppdragstagare. Under året har även samarbetet intensifierats mellan förbundet 
och dess två största medlemmar i syfte att ytterligare möta upp medlemsorganisationernas 
föränderliga behov och utveckla verksamheten därefter. 
 
Genom att regelbundet, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi har 
en god ekonomisk medvetenhet uppnåtts. Förbundet arbetar ständigt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för 
att minska miljöpåverkan. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under 2019 informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland 
annat har förbundet varit representerat på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen samt deltagit på olika rekryteringsmässor. Förbundet har vid flertalet 
tillfällen besökt medlemmar och informerat om tolkanvändande. Under hösten bjöd förbundet in 
kunder till frukostmöten för information och dialog om tolkanvändande. Förbundet har också 
agerat remissinstans gällande regeringens tolkutredning. 
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Verksamhetsmål 2019 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
 
Indikator 

Utfall  
2018 

Målvärde 
 2019 

Utfall 
2019 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 99,2 % ≥99 % 99,5 %  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 %. 1,3 % <1 % 1,2 %  

 
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska 
uppgå till minst 7 %. 4,5 % ≥7 % 4,1 %  
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 13 %.  13,0 % ≥13 % 14,4 %  
Andel uppdrag som utförs av tolkar med 
utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 56,3 % ≥48 % 57,6 %  

 
Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019  

Andel beställningar som inkommer via digitala 
tjänster ska uppgå till minst 55 %. 40,0 % ≥55 % 45,2 %  

 
Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019  

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 % 6,0 %  
 
Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt 
antal utförda tolkuppdrag. 40,4 % ≥50 % 40,3 %  

 
 Målet uppnått  Målet ej uppnått 

 
Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2019 tillsatte förbundet 99,5 % av antalet inkomna beställningar vilket är en ökning på 0,3 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  
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Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2019 var andelen tillfällen då tolkar kom försent eller uteblev till bokade uppdrag 1,2 % 
vilket är något lägre jämfört med föregående år. Av dessa tillfällen står förbundets mest 
efterfrågade språk, arabiska och somaliska, för drygt hälften. Förbundet arbetar fortlöpandet med 
synpunktshantering och följer konsekvent upp tolkar med avvikelser. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2019 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukvårdsuppdragen var dock 
5 800 fler jämfört med 2018. Minskningen bedöms bero på en kombination av ökat antal 
sjukvårdsuppdrag och den nationella bristen på sjukvårdsauktoriserade tolkar i de mest 
efterfrågade språken. Förbundet fick under 2019 tre nya sjukvårdsauktoriserade tolkar varav två 
auktoriserade sig under årets två sista månader och har därmed inte haft någon direkt påverkan på 
utfallet. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2019 var 14,4 % vilket är en ökning på 
1,4 procentenheter från föregående år. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren och vid årets slut hade förbundet totalt 17 fler auktoriserade tolkar 
jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 
Förbundet har under senaste åren intensifierat arbetet för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2019 har 57,6 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C. 
Detta är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %. 
En långdragen upphandlingsprocess har försenat införandet av det inplanerade nya 
verksamhetssystemet. Då systemet är en förutsättning för ökad digitalisering är målet inte 
realistiskt. Under 2019 inkom 45,2 % av beställningarna via digitala tjänster. Det är dock en ökning 
på 5,2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet sedan 
januari erbjuder tjänsten Akut tolk, vilken är en helt digital tjänst. Målet är inte uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.  
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % vilket är en minskning om 0,8 procentenheter jämfört 
med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades dock 
påverkas resultatet starkt av några få medarbetares icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte 
uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.  
Under 2019 har totalt 40,3 % av tolkuppdragen utförts på distans vilket är en liten procentuell 
minskning jämfört med föregående år. Dock har drygt 1 000 fler uppdrag, jämfört med 2018, 
utförts på distans. Målet är inte uppfyllt. 
 

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
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Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 
Förbundet har under senaste åren intensifierat arbetet för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2019 har 57,6 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C. 
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på 5,2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet sedan 
januari erbjuder tjänsten Akut tolk, vilken är en helt digital tjänst. Målet är inte uppfyllt. 
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Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % vilket är en minskning om 0,8 procentenheter jämfört 
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påverkas resultatet starkt av några få medarbetares icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte 
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och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2019 utfört ca 347 000 uppdrag vilket är 2 000 fler uppdrag än budgeterat. 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har trots detta ökat jämfört med föregående år och är nu 
99,5 %.  
 

År Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2019 347 000 99,5 % 
2018 337 000 99,2 % 
2017 336 000 98,8 % 
2016 355 000 97,6 % 
2015 307 000 97,3 % 

Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

 
Tolkar och översättare 
Den 31 december 2019 hade förbundet 1 183 aktiva tolkar vilket är en ökning om 95 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 96 aktiva översättare. 31 uppdragstagare är verksamma både som tolk 
och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 271 auktoriserade och av dem har 62 tolkar även 
sjukvårdsauktorisation. 
 

År Tolkar Översättare Både tolk och 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvård-
auktorisation 

2019 1 183 96 31 271 62 
2018 1 088 87 27 251 58 
2017 992 151 38 264 52 
2016 969 138 38 261 52 
2015 919 139 44 260 45 

Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 40 respektive 30 språk för tolkar och 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad till de mest etablerade språken.  
 
Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2019  
genomförde 143 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 38 % erhöll godkänt  
resultat. Såväl antalet personer som genomfört rekryteringstest som andelen godkända resultat av 
rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år. Detta tros bland annat bero på en 
förändrad arbetsmarknad där potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens i större 
utsträckning erhåller andra mer attraktiva yrken. Dock har, som en följd av den minskade 
efterfrågan på tolk i landet, en större andel redan utbildade och i viss mån också auktoriserade 
tolkar under året sökt sig till förbundet. Dessa redan etablerade tolkar genomför ej förbundets 
rekryteringstest vilket också påverkar utfallet för året.   
 
Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
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Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  
Under 2019 utfärdades 137 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 44 
tolkar har under året höjts till nivå 1C, vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. Totalt 
44 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och ca 58 % av förbundets uppdrag utfördes av 
dessa tolkar. 
 

År 

Antal personer 
som genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2019 143 38 % 137 54 
2018 248 46 % 148 86 
2017 211 56 % 212 62 
2016 251 52 % 195 35 
2015 475 33 % 224 76 

Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, har förbundet 
under flera år erbjudit aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
SRHR. Under 2019 genomgick 54 tolkar SRHR-utbildningen, vilket är 32 färre än föregående år. 
Minskningen beror framförallt på att en kurs tvingades ställas in på grund av underbemanning. 
Totalt har förbundet 359 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.  
 
Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala 
sammankomster, till exempel julfika. Dessa återkommande träffar har blivit uppskattade 
kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal. 
  
Teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar har under andra halvan av året varit 
kraftigt reducerat på grund av vakanser. Teamet har även drabbats av två längre icke 
arbetsrelaterade akuta sjukskrivningar. Detta har från och till inneburit i princip obefintlig 
bemanning avseende rekrytering och utbildning under årets sista månader.  
 
Kunder 
Den 31 december 2019 hade förbundet 5 
265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 
kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets 
medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 
Göteborgs Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal 
bokade uppdrag, dvs. knappt 14 %. 
 

 

  
Figur 5 Fördelning av bokade uppdrag  
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

 
Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fem 
möten under 2019. Med anledning av nyvald direktion efter valet 2018 hölls i samband med årets 
första direktionsmöte en separat information avseende förbundets historia och dess verksamhet. 
Samtliga politiker i direktionen, såväl ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2019-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 6 Organisationsschema. 
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Sandra Lind (S), ersättare Wiwiann Niklasson (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU4), ledamot Agneta Edvardsson (M), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 
Medarbetare 
Föregående års medvetna rekryteringsarbete har resulterat i att bemanningen inom förbundet nu 
stabiliserats. Restriktiv hållning till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har under året gällt i 
avvaktan på effekterna av införande av nytt verksamhetssystem.  
 
Utifrån förbundets pågående utveckling anpassas bemanning och arbetssätt. Bland annat har detta 
inneburit att tjänsten som verksamhetscontroller konverterats till utvecklingsledare och 
befattningsinnehavaren ingår i ledningsgruppen. I samband med nyrekrytering har kompetensen 
kopplat till rekrytering och utbildning av tolkar anpassats till förbundets förändrade behov. 
 
Verksamhetschefen för Fyrbodal sa upp sig under hösten och en ny chef rekryterades externt. 
Denne tillträder i februari 2020. Under mellanperioden är verksamhetschefen för Sjuhärad 
tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal. 
 
Under hösten genomfördes i samarbete med extern part en insats för ledningsgruppen i syfte att 
utveckla gruppen och dess arbete. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar. Under våren gjordes dessutom en 
forskningsbaserad satsning i samarbete med extern part i syfte att öka medarbetarnas engagemang.  
 
För fjärde året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag för samtliga 
medarbetare. Årets externa föreläsare var Jim Thuresson och rubriken var ”Teamkänsla”. Avsikten 
med föreläsningen var att skapa större förståelse för varandra och fokusera på det positiva. Att alla 
anställda inom förbundet en gång om året ges möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av 
medarbetarna och vi-känslan inom förbundet har vuxit sig starkare för varje år.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
Årets löneöversyn är genomförd utifrån gjord lönekartläggning och i enlighet med centralt avtal. 
Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, 
samt marknadsläge. Då den lokala fackliga klubben för Vision upplöstes hösten 2018 avsa sig 
arbetstagarorganisationen delaktighet i 2019 års löneöversyn.  
 
Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2019 hade förbundet 51 tillsvidareanställda arbetstagare, 40 kvinnor 
respektive 11 män. Fyra av dessa var dock studielediga och två föräldralediga vid tidpunkten.  
 

                                                 
4 Nya Ulricehamn. 
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Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 18,2. Totalt var antalet tillsvidareanställda arbetstagare sex personer färre 
och den totala personalomsättningen 6,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år.  
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 53,4 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 4,2 åa. Även antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat. Dock har arbetade timmar utförda av visstidsanställd personal ökat med 3,0 
åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 64,8 åa 
vilket är 1,6 åa färre jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en restriktivitet 
avseende tillsättning av vakanta tolkförmedlartjänster i avvaktan på införande av nytt 
verksamhetssystem. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 
 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 
2018 57,6 6,8 2,0 66,4 
2017 57,0 6,8 2,6 66,4 
2016 47,3 8,6 9,6 65,5 

Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 89 % av kvinnorna 
respektive 92 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 
Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % 
vilket är en minskning om 0,8 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattningen som förväntades. Dock finns 
inga indikationer på arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro.  
 
Långtidssjukfrånvaron motsvarar 24,2 % 
av den totala sjukfrånvaron vilket är en 
ökning med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år. Ökningen är kopplad 
till några få allvarligt sjuka medarbetare. 
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är 
6,8 % och 3,1 % för män. Sjukfrånvaron 
för såväl kvinnor som män har sjunkit 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron hos 
medarbetare 29 år eller yngre var 6,7 %. I åldersgruppen 30-49 var sjukfrånvaron 5,4 år % medan 
medarbetare 50 år eller äldre hade en sjukfrånvaro på 7,1 %. 
 
Friskvårdsbidraget har nyttjats av 29 medarbetare under 2019, vilket är fyra personer färre jämfört 
med föregående år. Under hösten inleddes ett samarbete med en massör för att möjliggöra 
subventionerad massage på kontoret i Göteborg. Denna insats föll väl ut och var mycket 
uppskattad hos medarbetarna. Insatsen fortlöper under våren 2020. 
 

Figur 7, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2019 
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och den totala personalomsättningen 6,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år.  
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Friskvårdsbidraget har nyttjats av 29 medarbetare under 2019, vilket är fyra personer färre jämfört 
med föregående år. Under hösten inleddes ett samarbete med en massör för att möjliggöra 
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Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar 
Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun, 
Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks kommun, 
Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo 
kommun, Vårgårda kommun. 
 
Nya lokaler i Göteborg 
Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 
anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö 
kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i 
moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 
 
Ett kontor i Fyrbodal 
I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara 
ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och 
från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala 
Trollhättan. 
 
Omförhandlat avtal 
På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 
tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 
verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 
Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 
avsevärt dyrare avtal med förlängningsmöjlighet tvingades därför av förbundet att ingås med 
befintlig leverantör. 
 
Avtal nytt verksamhetssystem 
Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 
teckna avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Under sommaren och hösten har ett 
intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören i ett försök att kunna driftsätta det 
nya systemet innan årsskiftet. I slutet av oktober fastställdes att driftsättningen inte var möjlig 
under 2019 och beslut togs att förlänga avtalet med nuvarande leverantör och därmed driftsätta 
under våren 2020.   
 
Konkurrensverket 
Förbundet anmäldes under året anonymt till konkurrensverket. Ärendet avskrev efter utredning. 
 
Ny webbplats 
Förbundet har i samarbete med extern konsult tagit fram en ny webbplats i syfte att möta de nya 
lagkraven gällande tillgänglighetsanpassning som träder i kraft under 2020. I december 
publicerades den nya webbplatsen. 
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Verksamhetschef Fyrbodal 
I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet. 
Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen 
för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en 
ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.  
 
Mässdeltagande 
I syfte att stärka varumärket framförallt gentemot kund, men även för att öka kunskapen om 
tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället, har förbundet under 2019 
deltagit med monter på både Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. Förbundet 
har också deltagit på olika rekryteringsmässor bland annat på Högskolan i Borås samt på 
Opportunity Day i syfte att i första hand rekrytera nya tolkar. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Förlängt avtal 
På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt 
verksamhetssystem.  
 
Brand i Trollhättan 
I början av året uppstod en brand i fastigheten i vilken förbundet har förmedlingskontoret för 
Fyrbodal. Lokalen fick kraftiga rökskador och tvingades stänga för sanering. Personalen arbetade 
under denna period på förbundets kontor i Göteborg.  
 
Ny verksamhetschef Fyrbodal 
I början av februari tillträdde den nya verksamhetschefen för Fyrbodal.  
 
Covid-19 påverkar verksamheten 
På grund av Covid-19 utbrottet har många av förbundets kunder, per den 25 mars 2020, avbokat 
en stor mängd planerade tolkuppdrag. Förbundet uppmanar kunderna att i största möjliga mån 
använda sig av distanstolkning och många kunder väljer att boka om kvarvarande tolkuppdrag på 
plats till telefontolkning för att minska risken för smittspridning. Inledningsvis valde flertalet tolkar 
att ej åta sig uppdrag på plats. Bilden har dock på två veckor förändrats till att flera tolkar istället 
utrycker oro för sin försörjning då uppdragen markant minskat. I skrivande stund är det svårt att 
prognostisera Covid-19 påverkan på förbundets verksamhet över tid. Sannolikheten att budgeterat 
antal tolkuppdrag för 2020 kommer att uppnås, bedöms som obefintlig. Detta kommer att 
resultera i en negativ ekonomisk påverkan och en eventuell prishöjning kan komma att krävas 
under året för en budget i balans.   
 
Effekterna av Covid-19 kommer med stor sannolikhet att påverka möjligheterna att driftsätta det 
nya verksamhetssystemet. Förbundets kunder, framför allt Västra Götalandsregionen, är hårt 
belastade på grund av Covid-19 utbrottet. Att under rådande omständigheter sammankalla grupper 
av människor samt ta fokus från verksamhetsdriften för att utbilda kund, tolk och förbundets 
medarbetare i ett nytt system framstår tveksam. I skrivande stund har dialoger förts med såväl 
nuvarande systemleverantör avseende förlängning av befintligt avtal som med leverantören av nytt 
verksamhetssystem för en eventuell senareläggning av driftsättning. En senareläggning av 
driftsättning av nytt system kommer på olika sätt resultera i ökade kostnader för förbundet. 
 
En riskanalys utifrån Covid-19 är framtagen för förbundet och uppdateras löpande. 
Ledningsgruppen inklusive övriga nyckelpersoner i förbundet har daglig avstämning med 
anledning av Covid-19. 
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Verksamhetschef Fyrbodal 
I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet. 
Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen 
för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en 
ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.  
 
Mässdeltagande 
I syfte att stärka varumärket framförallt gentemot kund, men även för att öka kunskapen om 
tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället, har förbundet under 2019 
deltagit med monter på både Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. Förbundet 
har också deltagit på olika rekryteringsmässor bland annat på Högskolan i Borås samt på 
Opportunity Day i syfte att i första hand rekrytera nya tolkar. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Förlängt avtal 
På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt 
verksamhetssystem.  
 
Brand i Trollhättan 
I början av året uppstod en brand i fastigheten i vilken förbundet har förmedlingskontoret för 
Fyrbodal. Lokalen fick kraftiga rökskador och tvingades stänga för sanering. Personalen arbetade 
under denna period på förbundets kontor i Göteborg.  
 
Ny verksamhetschef Fyrbodal 
I början av februari tillträdde den nya verksamhetschefen för Fyrbodal.  
 
Covid-19 påverkar verksamheten 
På grund av Covid-19 utbrottet har många av förbundets kunder, per den 25 mars 2020, avbokat 
en stor mängd planerade tolkuppdrag. Förbundet uppmanar kunderna att i största möjliga mån 
använda sig av distanstolkning och många kunder väljer att boka om kvarvarande tolkuppdrag på 
plats till telefontolkning för att minska risken för smittspridning. Inledningsvis valde flertalet tolkar 
att ej åta sig uppdrag på plats. Bilden har dock på två veckor förändrats till att flera tolkar istället 
utrycker oro för sin försörjning då uppdragen markant minskat. I skrivande stund är det svårt att 
prognostisera Covid-19 påverkan på förbundets verksamhet över tid. Sannolikheten att budgeterat 
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resultera i en negativ ekonomisk påverkan och en eventuell prishöjning kan komma att krävas 
under året för en budget i balans.   
 
Effekterna av Covid-19 kommer med stor sannolikhet att påverka möjligheterna att driftsätta det 
nya verksamhetssystemet. Förbundets kunder, framför allt Västra Götalandsregionen, är hårt 
belastade på grund av Covid-19 utbrottet. Att under rådande omständigheter sammankalla grupper 
av människor samt ta fokus från verksamhetsdriften för att utbilda kund, tolk och förbundets 
medarbetare i ett nytt system framstår tveksam. I skrivande stund har dialoger förts med såväl 
nuvarande systemleverantör avseende förlängning av befintligt avtal som med leverantören av nytt 
verksamhetssystem för en eventuell senareläggning av driftsättning. En senareläggning av 
driftsättning av nytt system kommer på olika sätt resultera i ökade kostnader för förbundet. 
 
En riskanalys utifrån Covid-19 är framtagen för förbundet och uppdateras löpande. 
Ledningsgruppen inklusive övriga nyckelpersoner i förbundet har daglig avstämning med 
anledning av Covid-19. 
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Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Under andra halvan 
av 2019 och början av 2020 har en bemanningsförändring skett i teamet som arbetar med 
rekrytering och utbildningssamordning av uppdragstagare. En översyn av arbetet kopplat till 
kompetensförsörjning av uppdragstagare pågår och förväntas under 2020 utveckla olika processer 
men också öka digitaliseringen av arbetet. 
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Efter införandet 
av ett nytt verksamhetssystem förväntas användarvänligheten för skärmtolkning att öka, för såväl 
kund som tolk. Som ett led i förbundets hållbarhet är målet att distanstolkningen ska öka under 
2020. 
 
Senaste årets mer intensifierade arbete med kund och varumärke ledde bland annat till att en enkät 
skickades ut till förbundets alla kunder innan sommaren. Resultatet av denna enkät har bland annat 
lett till fler kundbesök och att förbundets kunder under hösten bjöds in till frukostmöten för 
dialog och information om tolkanvändande. Då dessa aktiviteter föll väl ut har ytterligare 
frukostmöten bokats in under våren 2020. Under 2020 planeras även digitala informations- och 
dialogmöten med kund. Ett arbete har även påbörjats för att på sikt kunna erbjuda förbundets 
kunder olika informationsfilmer gällande tolkanvändande. 
 
Under 2019 har förberedelser för implementering och driftsättning av nytt verksamhetssystem 
pågått. Det nya systemet är planerat att driftsättas i maj 2020. Införandet av nytt 
verksamhetssystem förväntas medföra ökad digitalisering och automatisering av 
förmedlingsarbetet vilket även kan komma att ställa andra kompetenskrav på förbundets 
tolkförmedlare. 
 
Upphandling av ännu ett verksamhetskritiskt system påbörjades under hösten 2019. Nytt avtal för 
telefoni- och kommunikationslösning väntas tecknas under 2020. Nuvarande avtal löper ut i 
mitten av 2020. 
 
Under hösten 2019 har förbundets kvalitetsarbete fortgått i enlighet med FR2000. Då arbetet har 
varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga, har 
kvalitetsarbetet tillåtits få ta tid. Ambitionen är nu att certifiera förbundet under 2020. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och genomsyrar hela organisationen. 
 
Förbundet kommer under 2020 börja använda ett nytt digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg, 
som möjliggör att löpande mäta hur organisationen mår i syfte att maximera engagemanget på 
arbetsplatsen. Detta verktyg kommer även att årligen kunna mäta HME, det vill säga hållbart 
medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en traditionell medarbetarenkät vartannat år. 
 
Utveckling av verksamheten över tid 
Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 
ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 
utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 
detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 
tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 
tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  
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Förbundet arbetar redan idag med ökad digitalisering och utveckling av befintliga tolktjänster. 
Bland annat görs detta för att effektivare kunna nyttja den faktiska tolktiden men också utifrån 
såväl kostnadsmedvetenhet som miljöperspektiv. Under de närmaste åren förväntas förbundet 
komplettera sina nuvarande tolktjänster med mer digitala alternativ. Distanstolkning förväntas över 
tid i större utsträckning användas av förbundets kunder.  
 
Förbundet bedriver utöver tolkförmedling även viss översättningsverksamhet. Då översättning 
inte är en del av förbundets uppdrag har denna verksamhet bedrivits i mycket ringa omfattning på 
grund av svårigheter med kvalitetssäkring. Verksamheten bedöms sedan ett år tillbaka kvalitativt 
stabil vilket innebär att målsättningen nu är att under närmaste åren utveckla verksamheten. 
 
Ett nytt verksamhetssystem planeras att driftsättas under 2020 vilket medför en ökad digitalisering 
i förmedlingsarbetet. Detta kommer över tid förändra förmedlarrollen och kompetensbehovet i 
förbundet. 
 

Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 11 
mkr och då driftsättning kommer ske under 2020 har inga avskrivningar skett under året.  
 
I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya mer 
ändamålsenliga lokaler gjordes en översyn av inventarierna. Större delen av kontorets inventarier 
återanvändes på förbundets olika kontor. Komplettering och anpassning skedde också av 
befintliga inventarier. Den nya utbildningssalen i Göteborg möblerades dock upp med nya 
inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna 
påbörjades under september. Inventarierna skrivs av på fem år. 
 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 
Likviditet 
I samband med att direktionen godkände 2018 års årsredovisning beslutades också att en 
återbetalning till medlemmarna skulle ske. Beslutet innefattade även en höjning av lägsta nivå på 
eget kapital från 20 mkr till 22 mkr samt en utbetalning på 4 676 tkr. Förbundet har haft en god 
likviditet under hela 2019 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte nyttjats. 
 
Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
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Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  
• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 
Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr. Efter att direktionen 
beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om eventuell återbetalning ska ske av eget kapital 
till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli 
aktuell. För eventuell återbetalning av eget kapital och utbetalningar kopplat till pågående 
investering kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 
Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2019 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2018 samt utfallet av 2017. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 345 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2,5 % 
nödvändig. 
 
Utfall 
Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 
vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 
lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att andelen uppdrag som 
utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå har ökat ytterligare jämfört med 
föregående år. 
 
Då intresset och engagemanget från medlemsorganisationernas politiska representanter är stort för 
förbundet närvarar ofta såväl ledamot som ersättare på förbundets direktionsmöten. Detta har 
resulterat i att kostnaderna för direktionen är högre än budgeterat. Utfallet för 
personalkostnaderna är däremot lägre än budgeterat och främst beror avvikelsen på att förbundet 
haft en lägre bemanning under året. Återbesättning av vakanta tjänster har skett med viss 
restriktivitet i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem. 
 
Förbundets utfall för tolkutbildning är drygt 800 000 kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror 
på minskat utbildningsbehov då redan utbildade tolkar söker sig till förbundet och att färre 
potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens generellt söker sig till yrket. Bemanningen har 
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också varit kraftigt reducerad i teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar i 
förbundet.  
 
De tidigare kontoren i Trollhättan och Uddevalla har slagits samman och återfinns numera i en 
gemensam lokal i Trollhättan. Kontoret i Göteborg, som innefattar såväl förbundets kansli som 
den största förmedlingsverksamheten, har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Detta har 
resulterat i en ökad hyra och därmed en planerad budgetavvikelse kopplat till förbundets 
lokalkostnader.  
 
Utfallet kopplat till IT-kostnader blev högre än budgeterat. Avvikelsen beror på det fördyrade 
avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem.  
 
Även kostnader kopplat till konsulttjänster avviker mot budget. Dessa är bland annat relaterade till 
konsultarvode avseende överklagan och införande av nytt verksamhetssystem. Framtagande av 
förbundets nya tillgänglighetsanpassade webbplats har också medfört konsultkostnader som 
påverkat budgetavvikelsen. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras genom att en 
arbetsmiljörelaterad insats för samtliga medarbetare i förbundet genomfördes under våren. 
 
Driftsättningen för nytt verksamhetssystem har på grund av den utdragna upphandlingsprocessen 
ej skett enligt plan under 2019. Driftsättningen är därmed framflyttad till våren 2020. 
Avskrivningar kopplat till investering av nytt verksamhetssystem har därför uteblivit under 2019 
vilket resulterar i en budgetavvikelse. Avskrivningar för ej budgeterat möbelinköp i samband med 
nya lokaler har däremot belastat budgeten för avskrivningar med 24 tkr.  
 

INTÄKTER Utfall 2019 Budget 2019 

Förmedlingstjänster 219 946 205 448 
Övriga intäkter 424   
Summering 220 370 205 448 
KOSTNADER     
Direktionskostnader 1 053 975 
Personalkostnader  29 525 30 851 
Arvoden och ersättningar tolkar 171 542 161 453 
Tolkutbildning 755 1 600 
Lokalkostnader 3 568 3 105 
Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 529 3 200 
Inventarier, förbrukningsmaterial 384 374 
Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 4 092 3 350 
Finansiella kostnader 55 540 
Summering 214 503 205 448 
RESULTAT     

  5 867 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2019 
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 
Balanskrav utifrån årsresultat 
Balanskravet uppfylls 2019. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
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Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 
Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 
    

Verksamhetens intäkter 1 220 370 203 940 
Verksamhetens kostnader 2 -214 448 -198 506 
Avskrivningar 3 -24 -104 

    
Verksamhetens nettokostnader  5 898 5 330 

    
Finansiella intäkter 4 7 2 
Finansiella kostnader 5 -38 -37 

    
Resultat före extraordinära poster  5 867 5 295 

    
Extraordinära poster  0 0 

    
Årets resultat  5 867 5 295 
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av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 
Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 
    

Verksamhetens intäkter 1 220 370 203 940 
Verksamhetens kostnader 2 -214 448 -198 506 
Avskrivningar 3 -24 -104 

    
Verksamhetens nettokostnader  5 898 5 330 

    
Finansiella intäkter 4 7 2 
Finansiella kostnader 5 -38 -37 

    
Resultat före extraordinära poster  5 867 5 295 

    
Extraordinära poster  0 0 

    
Årets resultat  5 867 5 295 
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Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2019 2018 2017 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 867 5 295 79 

    
Minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 
Plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 
Plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 
Plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 
Minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 867 5 295 79 

    
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    
Årets balanskravsresultat 5 867 5 295 79 
Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 
     

    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 214 448 198 506 186 538 
Personal- och direktionskostnader, inkl sociala avgifter 30 578 30 526 28 201 
Arvoden och ersättningar till tolkar, inkl sociala avgifter 171 542 156 205 148 092 
Nettoinvesteringar 3 031 0 0 
Likvida medel 31/12 respektive år 18 273 17 584 12 565 

    
Resultat    
Årets resultat 5 867 5 295 79 
Ingående Eget kapital 29 455 24 160 24 081 

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 188 % 191 % 176 % 
Soliditet 49 % 48 % 43 % 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 2 671 0 
Inventarier 7 336 0 
Summa anläggningstillgångar  3 007 0 

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 160 43 977 
Likvida medel 9 18 273 17 584 
Summa omsättningstillgångar  59 433 61 561 

    
Summa tillgångar  62 440 61 561 

    
    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 22 000 21 381 
Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 779  
Årets/periodens resultat 10 5 867 5 295 
Summa eget kapital  30 864 29 455 

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 31 576 32 106 
Summa skulder  31 576 32 106 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  62 440 61 561 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 2 671 0 
Inventarier 7 336 0 
Summa anläggningstillgångar  3 007 0 

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 160 43 977 
Likvida medel 9 18 273 17 584 
Summa omsättningstillgångar  59 433 61 561 

    
Summa tillgångar  62 440 61 561 

    
    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 22 000 21 381 
Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 779  
Årets/periodens resultat 10 5 867 5 295 
Summa eget kapital  30 864 29 455 

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 31 576 32 106 
Summa skulder  31 576 32 106 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  62 440 61 561 
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr  2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 
 Not   

Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 867  5 295  
Justering för av- och nedskrivning 3 24  104  

    
Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital  5 891  5 399  

    
Minskning kortfristiga fordringar  2 817  -1 010  

    
Minskning kortfristiga skulder  -530  630  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 178  5 019  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -3 031  0  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 031  0  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 218  0  
Återbetalning av Eget Kapital 10 -4 676   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 458  0  

    
Årets kassaflöde  689  5 019  

    
Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  
Likvida medel vid årets slut  18 273  17 584  

 
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har från och med 2019 upprättats i enlighet med Lag om Kommunal Bokföring 
och Redovisning, LKBR. Ingående balanser har inte behövt justerats till följd av införandet av 
LKBR. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat 
anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt 
värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år. 
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Noter 
Belopp i tkr 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 
Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   
 Förmedlingstjänster 219 946  203 744  

 Övriga intäkter 424  196  
 Summa 220 370  203 940  
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 784  575  

 Sociala avgifter direktion 269  192  
 Personalkostnader 22 713  22 673  
 Sociala avgifter personal  6 812  7 086  
 Arvoden och ersättning tolkar 141 236  127 937  
 Sociala avgifter tolkar 30 306  28 268  
 Tolkutbildning 755  1 244  
 Lokalkostnader 3 568  2 966  
 Dator/IT/telefoni/post 3 529  3 174  
 Inventarier, förbrukningsmaterial  384  675  
 Administrativa- och konsulttjänster 4 092  3 716  
 Summa 214 448  198 506  
    

3 Avskrivningar   
 Inventarier 24  104  

 Summa 24  104  
    

4 Finansiella intäkter   
 Ränteintäkter 7  2  

 Summa 7  2  
    

5 Finansiella kostnader   
 Räntekostnad  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  36  
 Summa 38  37  
    

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem. Pågående investering under hösten 2019 2 671  0  
 och våren 2020 med beräknad driftstart maj 2020   
 Summa 2 671  0  
    

7 Inventarier   
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 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
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 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  
 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 137  
 Årets investering  360   

 Årets avskrivning -24  -104  
 Utgående bokfört värde 336  0  
    

8 Fordringar   
 Kundfordringar 25 217  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 10  0  
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 933  20 375  
 Summa 41 160  43 977  
    

9 Kassa och bank   
 Bank 18 273  17 584  

 Summa 18 273  17 584  
    

10 Allmänt eget kapital   
 Balanserat resultat 26 676  21 381  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 -4 676  0  
 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  
 Årets/periodens resultat 5 867  5 295  
 Summa 30 864  29 455  
    

11 Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder 3 622  1 768  

 Moms 8 369  7 787  
 Personalens skatter och avgifter 3 402  3 228  
 Skulder till anställda 0  1  
 Upplupna semesterlöner 882  983  
 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 9 560  11 823  
 Övriga upplupna kostnader 5 741  6 516  
 Summa 31 576  32 106  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2019. 
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 218  0  

 
Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   
 Summa 218  0  
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2020-03-27 
 
 
 
 
 
 
Åke Björk    Christina Abrahamsson 
Ordförande    Vice ordförande  
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00400 3.3.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Prisjustering VA-taxa 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att VA-taxan höjs med 7 % från och med 1 januari 2021.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2021 föreslå en höjning av VA-
taxans förbrukningsavgifter med 7 %. Bolaget ansöker nu om 
Kommunfullmäktiges godkännande. 

En förutsättning för att kunna hålla en god prisdialog med kunder är att 
prisjustering kan kommuniceras i god tid. Kunder önskar få information om 
prisnivå för nästkommande år senast sex månader före årsskiftet för att bland 
annat kunna göra budgetar och genomföra förhandlingar med hyresgäster 
under hösten. 

VA-taxehöjningen behövs för att täcka det negativa resultat som verksamheten 
hade 2019 och som enligt självkostnadsprincipen ska balanseras över tre år. Det 
negativa resultatet förklaras av ökade kapitalkostnader och att det funnits ett 
behov av att byta ut gamla VA-ledningar i snabbare takt för att öka 
leveranssäkerhet och minska förluster på dricksvattennätet. Dessutom är det 
prisökningar på kemiska produkter som behövs för att rena avloppsvatten och 
producera dricksvatten. 

Kommunstyrelsen konstaterar att höjningen av VA-taxan är högre än tidigare 
lämnade prognoser, men bedömer att den föreslagna prisjusteringen för 2021 är 
rimlig utifrån bolagets lämnade förklaringar. Med anledning av negativt resultat 
för VA-verksamheten 2019 och kommande investeringar ser Kommunstyrelsen 
det av stor vikt att bolaget fortsatt arbetar med kostnadseffektiviseringar.          

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-05-25 
2. Inkommen skrivelse Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 
3. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 
4. VA-taxa 2019 
5. VA-taxa 2020   
 

 

NR 59
Prisjustering VA-taxa 2021

2020-05-25 Dnr KS KS 2020-00400 3.3.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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 Kommunfullmäktige 

 

Prisjustering VA-taxa 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att VA-taxan höjs med 7 % från och med 1 januari 2021.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2021 föreslå en höjning av VA-
taxans förbrukningsavgifter med 7 %. Bolaget ansöker nu om 
Kommunfullmäktiges godkännande. 

En förutsättning för att kunna hålla en god prisdialog med kunder är att 
prisjustering kan kommuniceras i god tid. Kunder önskar få information om 
prisnivå för nästkommande år senast sex månader före årsskiftet för att bland 
annat kunna göra budgetar och genomföra förhandlingar med hyresgäster 
under hösten. 

VA-taxehöjningen behövs för att täcka det negativa resultat som verksamheten 
hade 2019 och som enligt självkostnadsprincipen ska balanseras över tre år. Det 
negativa resultatet förklaras av ökade kapitalkostnader och att det funnits ett 
behov av att byta ut gamla VA-ledningar i snabbare takt för att öka 
leveranssäkerhet och minska förluster på dricksvattennätet. Dessutom är det 
prisökningar på kemiska produkter som behövs för att rena avloppsvatten och 
producera dricksvatten. 

Kommunstyrelsen konstaterar att höjningen av VA-taxan är högre än tidigare 
lämnade prognoser, men bedömer att den föreslagna prisjusteringen för 2021 är 
rimlig utifrån bolagets lämnade förklaringar. Med anledning av negativt resultat 
för VA-verksamheten 2019 och kommande investeringar ser Kommunstyrelsen 
det av stor vikt att bolaget fortsatt arbetar med kostnadseffektiviseringar.          

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-05-25 
2. Inkommen skrivelse Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Författningens namn  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
 

VA-TAXA 

För Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

Antagen av Borås kommunfullmäktige 2020-xx-xx. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Borås Energi och Miljö AB. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Borås Energi och Miljö AB. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Borås Energi och Miljös allmänna vatten- och avlopps- anläggning skall ägare 
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med 
fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning 
och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för bostadsändamål. 

Lokalfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas, för sådana ändamål, andra än bostad, där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning Butiker Utställningslokaler 

Hotell Restauranger Hantverk Småindustri 

Utbildning Sjukvård Stormarknader Sporthallar 

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet eller 
lokalfastighet. 

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte bebyggts. 

Lägenhet/bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelse hänseende bildar en enhet. För 
bostadsfastigheter avses avskilda utrymmen, bestående av ett eller flera rum med tillhörande kök eller kokmöjligheter 
(kokvrå, kokskåp) och där utrymmet har tillgång till vatten och/eller spillvatten.  

För Lokalfastighet räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en 
lägenhet. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Författningens namn  
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Reviderad av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
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För Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

Antagen av Borås kommunfullmäktige 2020-xx-xx. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Borås Energi och Miljö AB. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Borås Energi och Miljö AB. 
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och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
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Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 
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Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för bostadsändamål. 

Lokalfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas, för sådana ändamål, andra än bostad, där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 
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Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet eller 
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Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte bebyggts. 

Lägenhet/bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelse hänseende bildar en enhet. För 
bostadsfastigheter avses avskilda utrymmen, bestående av ett eller flera rum med tillhörande kök eller kokmöjligheter 
(kokvrå, kokskåp) och där utrymmet har tillgång till vatten och/eller spillvatten.  

För Lokalfastighet räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en 
lägenhet. 
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Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Borås Energi och Miljö AB. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Borås Energi och Miljös allmänna vatten- och avlopps- anläggning skall ägare 
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med 
fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning 
och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för bostadsändamål. 

Lokalfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas, för sådana ändamål, andra än bostad, där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning Butiker Utställningslokaler 

Hotell Restauranger Hantverk Småindustri 

Utbildning Sjukvård Stormarknader Sporthallar 

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet eller 
lokalfastighet. 

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte bebyggts. 

Lägenhet/bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelse hänseende bildar en enhet. För 
bostadsfastigheter avses avskilda utrymmen, bestående av ett eller flera rum med tillhörande kök eller kokmöjligheter 
(kokvrå, kokskåp) och där utrymmet har tillgång till vatten och/eller spillvatten.  

För Lokalfastighet räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en 
lägenhet. 
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Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om 
marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24 - 27 §§ i lagen om allmänna vattentjänster för följande ändamål: 

Ändamål    Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning   Ja   Ja 

S, spillvattenavlopp   Ja    Ja 

Df, dag- och  
dränvattenavlopp från fastighet   Ja    Ja 

Dg, dagvattenavlopp från  
allmän platsmark   Ja    Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt 
för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder 
för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar 
för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 

5.1 För bostadsfastighet och lokalfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Servisavgift) 

Om 42 796 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Förbindelsepunktsavgift) 

Om 37 453 kr 

c) en avgift per m² tomtyta Om 48,10 kr 

d) en avgift per lägenhet (för de första 8 lägenheterna) Om 23 361 kr 

e) en avgift per lägenhet (för lägenhet nr 9 och därpå 
följande) 

Om 12 584 kr 
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Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om 
marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24 - 27 §§ i lagen om allmänna vattentjänster för följande ändamål: 

Ändamål    Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning   Ja   Ja 

S, spillvattenavlopp   Ja    Ja 

Df, dag- och  
dränvattenavlopp från fastighet   Ja    Ja 

Dg, dagvattenavlopp från  
allmän platsmark   Ja    Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt 
för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder 
för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar 
för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 

5.1 För bostadsfastighet och lokalfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Servisavgift) 

Om 42 796 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Förbindelsepunktsavgift) 

Om 37 453 kr 

c) en avgift per m² tomtyta Om 48,10 kr 

d) en avgift per lägenhet (för de första 8 lägenheterna) Om 23 361 kr 

e) en avgift per lägenhet (för lägenhet nr 9 och därpå 
följande) 

Om 12 584 kr 
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f) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande 
av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats 

Om 9 201 kr 

 

* Avgift enligt 5.1 f) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 f) tas ut reduceras 
avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive 
upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan 
fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i 
proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). Som tomtyta räknas även kvartersmark som gemensamt ägs av flera 
fastigheter. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), 5.1 
b), 5.1 d), 5.1 e) och i förekommande fall 5.1 f). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven 
begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller 
uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 
a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för 
vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas 
avgift enligt 5.1 d) och i förekommande fall  
5.1 e) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall 
erläggas avgift enligt 5.1 f). 

5.9 För fastigheterna i Viareds Sommarstad gäller 1,5 gånger normal anläggningsavgift enligt 5.1. 

§ 6 

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Servisavgift) 

Om 72 800 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Förbindelsepunktsavgift) 

Om 88 452 kr 

c) en avgift per m² tomtyta enligt följande intervall per 
tomt 
0-5 000 
5 001-20 000 

 
 
Om 57,20 kr 
43,90 kr 
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20001-100 000 
<100 000 

25,70 kr 
9,50 kr 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande 
av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats 

Om 13 005 kr 

 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut 
reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts 
respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan 
fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av 
fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår 
fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills 
anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 
a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för 
vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall 
erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Bostads-fastighet- 
/ lokalfastighet 

 Annan 
fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d), e) 0 -  

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättas 

5.1 f) 100 % 6.1 f) 100 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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20001-100 000 
<100 000 

25,70 kr 
9,50 kr 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande 
av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats 

Om 13 005 kr 

 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut 
reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts 
respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan 
fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av 
fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår 
fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills 
anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 
a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för 
vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall 
erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Bostads-fastighet- 
/ lokalfastighet 

 Annan 
fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d), e) 0 -  

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättas 

5.1 f) 100 % 6.1 f) 100 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall 
dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättas, summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och f), jfr 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Bostads-fastighet- 
/ lokalfastighet 

 Annan 
fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d), e) 100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

* Bebyggs bostadsfastighet eller lokalfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1c) om föreskriften i 5.3 i andra stycket 
så medger. 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerad avgift enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 
En ledning  80 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Två ledningar  90 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Tre ledningar  100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgifter i övrigt 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 %  

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d), e) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 f) - - 100 % - 

Avgift per uppsättning FP  6.1 b) 30 % 50 % 20 %  

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d), e) - - 100 % - 

 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 f), eller 6.1 b) respektive 6.1 d) 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas enligt 8.1 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar 
inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och 
avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 Avgiftsskyldighet kan i undantagsfall, efter överenskommelse med huvudmannen, fullgöras på annat sätt än via 
anläggningsavgift för det lokala ledningsnätet.  
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§ 9 

Den som svarar för allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

En avgift per m² tomtyta enligt följande intervall per tomt: 
0-5 000   Om 11,44 kr 
5 001-20 000   8,78 kr 
<20 000   5,14 kr 

§10 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-9 får huvudmannen istället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 11 

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkningen. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen 
från den dag betalningen skulle ha skett. 

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga betalningar under en 
viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska 
bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas 
enligt 6 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 
inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2. 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller 
ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två första månaderna 
förflutit sedan avgiftsskyldigheten inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12 

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt 
eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets 
utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

12.2 Om en fastighetsägare begär en ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig eller att befintlig 
servisledning inte längre skall brukas och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren 
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick dels borttagandet den tidigare servisledningens allmänna del. 

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är 
huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och 
dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

BRUKNINGSAVGIFTER 

§ 13 

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) en fast avgift per år och år enligt nedanstående tabell 
Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (småhus 1-2 lgh) 
Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (grundtaxa) 
Qn 4-6 = Q3 6,3-10 
Qn 10 = Q3 16 

 
2 975 kr 
3 629 kr 
7 150 kr 
14 298 kr 
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§ 9 

Den som svarar för allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

En avgift per m² tomtyta enligt följande intervall per tomt: 
0-5 000   Om 11,44 kr 
5 001-20 000   8,78 kr 
<20 000   5,14 kr 

§10 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-9 får huvudmannen istället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 11 

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkningen. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen 
från den dag betalningen skulle ha skett. 

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga betalningar under en 
viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska 
bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas 
enligt 6 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 
inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2. 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller 
ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två första månaderna 
förflutit sedan avgiftsskyldigheten inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12 

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt 
eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets 
utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

12.2 Om en fastighetsägare begär en ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig eller att befintlig 
servisledning inte längre skall brukas och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren 
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick dels borttagandet den tidigare servisledningens allmänna del. 

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är 
huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och 
dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

BRUKNINGSAVGIFTER 

§ 13 

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) en fast avgift per år och år enligt nedanstående tabell 
Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (småhus 1-2 lgh) 
Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (grundtaxa) 
Qn 4-6 = Q3 6,3-10 
Qn 10 = Q3 16 

 
2 975 kr 
3 629 kr 
7 150 kr 
14 298 kr 
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50 mm 
80 mm 
100 mm 
150 mm och större 
Undermätare Qn 2,5 - 150 mm 

28 595 kr 
50 069 kr 
71 531 kr 
143 059 kr 
2 975 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten  
varav avgift för vattenförsörjning  
varav spillvattenavlopp 

36,75 kr 
17,28 kr 
19,48 kr 

c) Df – dagvatten fastighet 
En avgift per år för dag- och dränvattenavledning för 
småhusfastighet  
En avgift per år och m2 hårdgjord yta för dag- och 
dränvattenavledning, från övriga fastigheter 

278 kr 
 
 
1,4 kr 

d) Dg – dagvatten gata 
en avgift per år för dagvattenavlopp från gatumark för 
småhusfastighet 
 
En avgift per år och m2 hårdgjord yta för dagvattenavlopp 
från gatumark för övriga fastigheter, Dagvatten gata, Dg 

59 kr 
 
 
 
0,33 kr 

 

 
Om det för fastighet genom mätning tas ut en dricksvattenmängd, som 
per år överstiger 100 000 m3, multipliceras i 13.1 b) angiven avgift för spillvatten 
med faktor enligt nedan. 
 
Kvantitet per mätpunkt [m3/år]  Rabatterande faktor 

100 000 – 200 000   0,9 
200 001 – 500 000   0,8 
>500 000    0,7 

 

13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 13.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid avläggas för respektive ändamål: 

   V  S  Df  Dg 
a)  Fast avgift  13.1 a)   60 %  60 %  - 
 - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt 
att för en bebyggd fastighet vattenförbrukning tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) 
ut efter antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/lägenhet och år för 
fritidsbostad. Samt avgifter motsvarande 13.1 a), c) och d) för motsvarande fastighet. 

13.4 För s k byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 13.1 a) och 13.1 b). Om mätning inte sker, tas avgift ut 
enligt 13.1 a) (Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4) och b) med en antagen förbrukning under byggtiden till 70 m3 per lägenhet och 
år. Tidpunkt räknas från det datum då fastighetens VA-installation anluts. 

13.6 Antas mätaren visa en annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om 
huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs 
föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 juni 2020

B 774

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta 
förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens 
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark och miljödomstolen. 

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren 
ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17. 

13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d.), ska 
betalas 20 % av avgiften för spillvatten enligt 13.1 b). 

13.9 Om avloppsvatten från fastighet är av sådan beskaffenhet eller förorenat i sådan grad att dess sammansättning 
avsevärt avviker från normalt hushållsspillvatten ska särskild reningsavgift baserad på extra föroreningsmängd betalas. 
Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal eller annan överenskommelse träffas mellan 
huvudmannen och fastighetsägaren, eller annars att huvudmannens medgivande föreligger. I tillämpliga delar 
använder huvudmannen Svenskt Vattens publikation P 95, Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och 
annan verksamhet. Spillvatten från bostadsfastighet anses normalt inte innehålla extra föroreningsmängd. 

13.10 För tömning av olje- eller fettavskiljare hos abonnent som inte har tecknat avtal med av huvudmannen godkänd 
entreprenör har huvudmannen rätt att beställa sådan tömning för abonnentens räkning. Avgiften utgörs av 
självkostnad för tömning med ett omkostnadspålägg om 20 %. 

Tömningsfrekvensen, som bestäms av huvudmannen för varje abonnent, är beroende av avskiljarens storlek och dess 
belastning. 

§ 14 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala brukningsavgift. 

Avgift utgår med: 
En avgift per år och m2 allmän platsmark för  
bortledning av dagvatten     1,07 kr 

§ 15 

Tillförs avloppsnätet avsevärt större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds avsevärt 
mindre spillvatten till avloppsnätet än den levererade vattenmängden ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter 
avledd mängd spillvatten. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller 
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

§ 16 

För obebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas enligt 13.1 a) motsvarande mätare med storlek qn 2,5 (grundtaxa). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Följande avgifter ska 
då betalas för respektive ändamål: 

   V  S  Df  Dg 

Fast avgift  13.1 a)   40 %  40 %  10 %  10 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 17 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av fastighetsägarens åsidosatt sin 
skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiterats följande 
avgifter. 

 

 

Byte av vattenmätare till mätare med pulsgivare  1 923 kr 

Omplombering av mätare   984 kr 
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Utbyte av sönderfrusen mätare eller av 
trasig mätare orsakad av 
fastighetsägaren (Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4)   1 589 kr 

(större vattenmätare)    3 622 kr 

Montering och demontering av strypbricka  
i vattenmätare (ej momsbelagt)    1 097 kr 

Montering och demontering av 
sommarvattenmätare    1 097 kr 

Kontrollprovning av vattenmätare    1 447 kr 

Påsläpp eller avstängning av servisventil 
under ordinarie arbetstid    827 kr 

Länspumpning av mätarbrunn    1 145 kr 

Tilläggsavgift för avläsning av mätare i 
vattenmätarbrunn eller på annan svåråtkomlig plats  783 kr 

Ståndsrörsmätare debiteras enligt Qn 10 
= Q3 16, dock lägst 340 kr/tillfälle 

Förgävesbesök (ogjort ärende orsakat av abonnent)  783 kr 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (kl 07-16 vardagar) debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.  

Fastighetsägare som i samband med borrning av energibrunn ej i förhand träffat överenskommelse med huvudmannen 
om godkänd avskiljaranordning för borrkax, eller vars anordning eller tillsyn av anordning konstaterats bristfällig 
påföres huvudmannens kostnad för extraordinära åtgärder i det allmänna vasystemet. Avgiften som grundar sig på 
huvudmannens faktiska kostnad skall dock minst uppgå till 9 319 kr. 

§ 18 

Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från 
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt 
särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13, 14, 16 och 17 får huvudmannen och 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället träffa avtal om avgiftens storlek. 

§ 19 

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott med intervall enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) 
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund 
som anges i §§ 13 och 15. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § 
räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter 
uppskattad förbrukning. Debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och 
debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

För fastighetsägare som vid upprepade tillfällen inte betalt debiterat belopp inom förfallotiden, eller där det av annat 
skäl kan befaras att huvudmanen kan komma att drabbas av kundförlust, kan huvudmannen avkräva fastighesägaren 
att betala preliminära brukningsavgifter i förskott motsvarande till nästa räknings förfallodag. 

§ 20 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd på grund av fastighetens VA-förhållanden eller för att 
underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats, får 
huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället träffa avtal om avgiftens storlek. 

§ 21 
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Avgifterna enligt denna taxa inkluderar lagstadgad mervärdesskatt om 25 %. Vid ändring av gällande skattesats 
regleras taxan i motsvarande mån. 

Taxans införande 

§ 22 

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De brukningsavgifterna enligt 13.1, 13.4 och 13.8 samt § 15, som är baserade 
på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tilllämpning och tolkning av denna taxa prövas 
av Mark och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 
Upplysningar: 

Borås Energi och Miljö AB  
Telefon 033-35 81 00 
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås 
Besöksadress: Västerlånggatan 10  
Hemsida: www.borasem.se  
Kundcenter 020-97 13 00 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00400 3.3.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Prisjustering VA-taxa 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att VA-taxan höjs med 6 % från och med 1 januari 2021.            

 

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2021 föreslå en höjning av VA-
taxans förbrukningsavgifter med 7 %. Bolaget ansöker nu om 
Kommunfullmäktiges godkännande. 

En förutsättning för att kunna hålla en god prisdialog med kunder är att 
prisjustering kan kommuniceras i god tid. Kunder önskar få information om 
prisnivå för nästkommande år senast sex månader före årsskiftet för att bland 
annat kunna göra budgetar och genomföra förhandlingar med hyresgäster 
under hösten. 

En VA-taxehöjningen behövs för att täcka det negativa resultat som 
verksamheten hade 2019 och som enligt självkostnadsprincipen ska balanseras 
över tre år. Det negativa resultatet förklaras av ökade kapitalkostnader och att 
det funnits ett behov av att byta ut gamla VA-ledningar i snabbare takt för att 
öka leveranssäkerhet och minska förluster på dricksvattennätet. Dessutom är 
det prisökningar på kemiska produkter som behövs för att rena avloppsvatten 
och producera dricksvatten. 

Kommunstyrelsen konstaterar att höjningen av VA-taxan är högre än tidigare 
lämnade prognoser. Kommunstyrelsen föreslår en höjning av VA-taxan med 
6% och att bolaget måste arbeta med effektivisering för att möta upp resterande 
del. Det är av yttersta vikt att ett tvingande VA-kollektiv ständigt strävar efter 
att hålla en hög effektivitet och att höjning av taxan inte tas för lättsinnigt.     
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Avgifterna enligt denna taxa inkluderar lagstadgad mervärdesskatt om 25 %. Vid ändring av gällande skattesats 
regleras taxan i motsvarande mån. 

Taxans införande 

§ 22 

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De brukningsavgifterna enligt 13.1, 13.4 och 13.8 samt § 15, som är baserade 
på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tilllämpning och tolkning av denna taxa prövas 
av Mark och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 
Upplysningar: 

Borås Energi och Miljö AB  
Telefon 033-35 81 00 
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås 
Besöksadress: Västerlånggatan 10  
Hemsida: www.borasem.se  
Kundcenter 020-97 13 00 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-05-25 
2. Inkommen skrivelse Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 
3. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 
4. VA-taxa 2019 
5. VA-taxa 2020   
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
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  1 (1) 

 
Borås Energi och Miljö AB    Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)    Postadress Box 1713, 501 17 Borås    
Växel 033 35 81 00    Kundcenter 020 97 13 00    Fax 033 35 71 61    E-post kund@borasem.se    Org nr 556527-5590    Ingår i Borås Stadshus AB
 www.borasem.se 

 

Till Styrelsen 
 
 
BESLUTSFÖRSLAG  

 
Prisjustering VA-taxa 2021 

 
STYRELSEMÖTE 

 
22 april 2020 

 
Prisjustering VA-taxa 2021 
 
Kunderna har efterfrågat och önskat att prisaviseringen inför nästa år görs 
senast 6 månader innan årsskiftet. De behöver ha kännedom om 2021 års 
VA-kostnader då många gör sina egna budgetar och förhandlingar med sina 
hyresgäster efter sommaren.   
VA-taxan kommer att höjas med 7 % från och med 2021-01-01.  
En grundläggande princip i VA-ekonomin är självkostnadsprincipen. VA-
verksamheten ska över tid gå på ett nollresultat. Över tid har i praxis 
definierats som 3 år. Det innebär att går VA-verksamheten med 
över/underskott ett år har man tre år på sig att korrigera det med 
höjda/sänkta taxor. 
2019 blev resultatet för VA-verksamheten – 15,5 MSEK. Det budgeterade 
resultatet för VA-verksamheten för 2020 är – 7,8 MSEK. För att klara av att 
hantera de negativa resultaten i verksamheten behöver VA-verksamheten öka 
sina intäkter (VA-taxan). 
Det finns flera orsaker till det negativa resultatet. Den enskilt största är 
kapitalkostnaderna, avskrivningar och ränta. En annan bidragande anledning 
till att prisökningen sker är att vi ser ett behov av att byta ut gamla VA-
ledningar i snabbare takt för att öka leveranssäkerheten och minska 
förlusterna på dricksvattennätet. Ett arbete som har varit framgångsrikt och 
där vi har en tydligt minskade trend på förlusterna. 
 
Vi har också prisökningar på viss kemiska produkter vi behöver för att rena 
avloppsvattnet och producera dricksvatten.  
 
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 
besluta  
 
att  under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya  

VA-taxan för 2021 
 
att ge VD i uppdrag att höja brukningsavgifterna för VA med 7 % 
 från och med 2021-01-01 
 
BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 
Anders Lindholm 
Verkställande direktör 
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Inklusive lagstadgad mervärdesskatt 25 %.

Antagen av Borås kommunfullmäktige 2018-11-22 
att gälla från 2019-01-01 tills vidare.
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TAXA

För Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Antagen av Borås kommunfullmäktige 2018-11-22.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Borås Energi och 
Miljö AB.

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Borås Energi och Miljö AB.

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Borås Energi och Miljös allmänna vatten- 
och avlopps- anläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet 
Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, 
om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.

Lokalfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas, för sådana ändamål, andra än bostad, där 
lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor Förvaltning Butiker Utställningslokaler

Hotell Restauranger Hantverk Småindustri

Utbildning Sjukvård Stormarknader Sporthallar

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och 
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet eller lokalfastighet.

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
ännu inte bebyggts.

Lägenhet/bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelse 
hänseende bildar en enhet. För bostadsfastigheter avses avskilda utrymmen, 
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bestående av ett eller flera rum med tillhörande kök eller kokmöjligheter (kokvrå, 
kokskåp) och där utrymmet har tillgång till vatten och/eller spillvatten. 

För Lokalfastighet räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 
standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller 
mark som motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24 - 27 §§ i lagen om allmänna vattentjänster 
för följande ändamål:

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja  Ja

Df, dag- och  
dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från 
allmän platsmark Ja Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder 
när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
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§ 5

5.1 För bostadsfastighet och lokalfastighet och därmed jämställd fastighet skall 
erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Servisavgift)

Om 42 796 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Förbindelsepunktsavgift)

Om 37 453 kr

c) en avgift per m² tomtyta Om 48,10 kr

d) en avgift per lägenhet (för de första 8 lägenheterna) Om 23 361 kr

e) en avgift per lägenhet (för lägenhet nr 9 och därpå 
följande)

Om 12 584 kr

f) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande 
av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats

Om 9 201 kr

* Avgift enligt 5.1 f) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 5.1 f) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 
byggnadernas bruttoarea (BTA). Som tomtyta räknas även kvartersmark som 
gemensamt ägs av flera fastigheter.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), 5.1 b), 5.1 d), 5.1 e) och i förekommande fall 5.1 f).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad 
som föreskrivs i 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, 
skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd.
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Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) och i förekommande fall  
5.1 e) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 f).

5.9 För fastigheterna i Viareds Sommarstad gäller 1,5 gånger normal 
anläggningsavgift enligt 5.1.

§ 6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift

Avgift utgår per fastighet med:

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Servisavgift)

Om 72 800 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Förbindelsepunktsavgift)

Om 88 452 kr

c) en avgift per m² tomtyta enligt följande intervall per 
tomt 
0-5 000 
5 001-20 000 
20001-100 000 
<100 000

 
 
Om 57,20 kr 
43,90 kr 
25,70 kr 
9,50 kr

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande 
av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats

Om 13 005 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som 
tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
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Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den 
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 
skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Bostads-fastighet- 
/ lokalfastighet

Annan 
fastighet

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 %

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 %

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 %

Lägenhetsavgift 5.1 d), e) 0 -

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättas

5.1 f) 100 % 6.1 f) 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 
förbindelsepunkt för Df inte upprättas, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och f), 
jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Bostads-fastighet- 
/ lokalfastighet

Annan 
fastighet

Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30 %

Lägenhetsavgift 5.1 d), e) 100 % -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet eller lokalfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1c) om 
föreskriften i 5.3 i andra stycket så medger.

6
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§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerad avgift enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning 
En ledning  80 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Två ledningar  90 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Tre ledningar  100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgifter i övrigt

V S Df Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 %

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Lägenhetsavgift 5.1 d), e) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift Df utan FP 5.1 f) - - 100 % -

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 %

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift Df utan FP 6.1 d), e) - - 100 % -

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 f), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas enligt 8.1

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 
5.1 a) även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit 
högre.

8.3 Avgiftsskyldighet kan i undantagsfall, efter överenskommelse med huvudmannen, 
fullgöras på annat sätt än via anläggningsavgift för det lokala ledningsnätet. 

§ 9

Den som svarar för allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

En avgift per m² tomtyta enligt följande intervall per tomt: 
0-5 000   Om 11,44 kr 
5 001-20 000  8,78 kr 
<20 000   5,14 kr

7
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§10

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 
utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-9 får huvudmannen 
istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek.

§ 11

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i 
räkningen.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas 
på årliga betalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp 
som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga 
omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta 
skall erläggas enligt 6 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning 
i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – 
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att 
omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden 
från det två första månaderna förflutit sedan avgiftsskyldigheten inträdde och fram till 
dess tilläggsavgiften betalas.

§ 12

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar 
än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets 
utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

12.2 Om en fastighetsägare begär en ny servisledning skall utföras i stället för 
redan befintlig eller att befintlig servisledning inte längre skall brukas och finner 
huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med 
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick dels borttagandet den tidigare 
servisledningens allmänna del.

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med 
annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren 
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hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med 
det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick.

BRUKNINGSAVGIFTER

§ 13

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a) en fast avgift per år och år enligt nedanstående tabell 
Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (småhus 1-2 lgh) 
Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (grundtaxa) 
Qn 4-6 = Q3 6,3-10 
Qn 10 = Q3 16 
50 mm 
80 mm 
100 mm 
150 mm och större 
Undermätare Qn 2,5 - 150 mm

 
2 574 kr 
3 141 kr 
6 187 kr 
12 372 kr 
24 744 kr 
43 327 kr 
61 899 kr 
123 796 kr 
2 574 kr

b) en avgift per m3 levererat vatten  
varav avgift för vattenförsörjning  
varav spillvattenavlopp

31,81 kr 
14,95 kr 
16,86 kr

c) Df – dagvatten fastighet 
En avgift per år för dag- och dränvattenavledning för 
småhusfastighet  
En avgift per år och m2 hårdgjord yta för dag- och 
dränvattenavledning, från övriga fastigheter

241 kr 
 
 
1,2 kr

d) Dg – dagvatten gata 
en avgift per år för dagvattenavlopp från gatumark för 
småhusfastighet 
 
En avgift per år och m2 hårdgjord yta för dagvattenavlopp 
från gatumark för övriga fastigheter, Dagvatten gata, Dg

51 kr 
 
 
 
0,29 kr

 
Om det för fastighet genom mätning tas ut en dricksvattenmängd, som 
per år överstiger 100 000 m3, multipliceras i 13.1 b) angiven avgift för spillvatten 
med faktor enligt nedan. 
 
Kvantitet per mätpunkt [m3/år]  Rabatterande faktor

100 000 – 200 000   0,9 
200 001 – 500 000   0,8 
>500 000    0,7
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 13.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna.

Följande avgifter skall därvid avläggas för respektive ändamål:

     V  S  Df  Dg 
a)  Fast avgift  13.1 a)   60 %  60 %  -  -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för en bebyggd fastighet vattenförbrukning 
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter 
antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/
lägenhet och år för fritidsbostad. Samt avgifter motsvarande 13.1 a), c) och d) för 
motsvarande fastighet.

13.4 För s k byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 13.1 a) och 13.1 b). Om 
mätning inte sker, tas avgift ut enligt 13.1 a) (Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4) och b) med en 
antagen förbrukning under byggtiden till 70 m3 per lägenhet och år. Tidpunkt räknas 
från det datum då fastighetens VA-installation anluts.

13.6 Antas mätaren visa en annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen 
undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om 
fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan 
hos Mark och miljödomstolen.

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 
enlighet med vad som framgår av § 17.

13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten o d.), ska betalas 20 % av avgiften för spillvatten enligt 
13.1 b).

13.9 Om avloppsvatten från fastighet är av sådan beskaffenhet eller förorenat i 
sådan grad att dess sammansättning avsevärt avviker från normalt hushållsspillvatten 
ska särskild reningsavgift baserad på extra föroreningsmängd betalas. Avledande 
av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal eller annan 
överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller annars 
att huvudmannens medgivande föreligger. I tillämpliga delar använder huvudmannen 
Svenskt Vattens publikation P 95, Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri 
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och annan verksamhet. Spillvatten från bostadsfastighet anses normalt inte innehålla 
extra föroreningsmängd.

13.10 För tömning av olje- eller fettavskiljare hos abonnent som inte har tecknat 
avtal med av huvudmannen godkänd entreprenör har huvudmannen rätt att beställa 
sådan tömning för abonnentens räkning. Avgiften utgörs av självkostnad för tömning 
med ett omkostnadspålägg om 20 %.

Tömningsfrekvensen, som bestäms av huvudmannen för varje abonnent, är beroende 
av avskiljarens storlek och dess belastning.

§ 14

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift.

Avgift utgår med: 
En avgift per år och m2 allmän platsmark för  
bortledning av dagvatten     0,93 kr

§ 15

Tillförs avloppsnätet avsevärt större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds avsevärt mindre spillvatten till avloppsnätet än den 
levererade vattenmängden ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter avledd mängd 
spillvatten.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

§ 16

För obebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas enligt 13.1 a) motsvarande mätare 
med storlek qn 2,5 (grundtaxa).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den 
fasta avgiften. Följande avgifter ska då betalas för respektive ändamål:

    V  S  Df  Dg

Fast avgift  13.1 a)   40 %  40 %  10 %  10 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 17

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av 
fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats 
eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiterats följande avgifter.
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Byte av vattenmätare till mätare med pulsgivare  1 664 kr

Omplombering av mätare     852 kr

Utbyte av sönderfrusen mätare eller av 
trasig mätare orsakad av 
fastighetsägaren (Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4)   1 375 kr

(större vattenmätare)     3 134 kr

Montering och demontering av strypbricka  
i vattenmätare (ej momsbelagt)    949 kr

Montering och demontering av 
sommarvattenmätare     949 kr

Kontrollprovning av vattenmätare    1 252 kr

Påsläpp eller avstängning av servisventil 
under ordinarie arbetstid     716 kr

Länspumpning av mätarbrunn    991 kr

Tilläggsavgift för avläsning av mätare i 
vattenmätarbrunn eller på annan svåråtkomlig plats  678 kr

Ståndsrörsmätare debiteras enligt Qn 10 
= Q3 16, dock lägst 340 kr/tillfälle

Förgävesbesök (ogjort ärende orsakat av abonnent)  678 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
(kl 07-16 vardagar) debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

Fastighetsägare som i samband med borrning av energibrunn ej i förhand 
träffat överenskommelse med huvudmannen om godkänd avskiljaranordning för 
borrkax, eller vars anordning eller tillsyn av anordning konstaterats bristfällig 
påföres huvudmannens kostnad för extraordinära åtgärder i det allmänna 
vasystemet. Avgiften som grundar sig på huvudmannens faktiska kostnad skall 
dock minst uppgå till 9 319 kr.

§ 18

Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet 
i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt 
antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13, 14, 16 och 
17 får huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället 
träffa avtal om avgiftens storlek.
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§ 19

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott med intervall enligt beslut 
av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan 
grund som anges i §§ 13 och 15.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen 
skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Debitering efter 
verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och 
debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 
fastighetsöverlåtelse.

För fastighetsägare som vid upprepade tillfällen inte betalt debiterat belopp 
inom förfallotiden, eller där det av annat skäl kan befaras att huvudmanen kan 
komma att drabbas av kundförlust, kan huvudmannen avkräva fastighesägaren 
att betala preliminära brukningsavgifter i förskott motsvarande till nästa 
räknings förfallodag.

§ 20

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd på grund av 
fastighetens VA-förhållanden eller för att underlätta eller möjliggöra hans 
brukande av anläggningen, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats, får 
huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället träffa avtal 
om avgiftens storlek.

§ 21

Avgifterna enligt denna taxa inkluderar lagstadgad mervärdesskatt om 25 %. 
Vid ändring av gällande skattesats regleras taxan i motsvarande mån.

Taxans införande

§ 22

Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifterna enligt 13.1, 13.4 
och 13.8 samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, 
ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande.
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* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 
tilllämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark och miljödomstolen 
jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

 
Upplysningar:

Borås Energi och Miljö AB  
Telefon 033-35 81 00 
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås 
Besöksadress: Västerlånggatan 10  
Hemsida: www.borasem.se  
Kundcenter 020-97 13 00
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Inklusive lagstadgad mervärdesskatt 25 %.

Antagen av Borås kommunfullmäktige 2019-11-29  
att gälla från 2020-01-01 tills vidare.
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TAXA

För Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Antagen av Borås kommunfullmäktige 2019-11-29.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Borås Energi och 
Miljö AB.

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Borås Energi och Miljö AB.

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Borås Energi och Miljös allmänna vatten- 
och avlopps- anläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet 
Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, 
om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.

Lokalfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas, för sådana ändamål, andra än bostad, där 
lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor  Förvaltning Butiker  Utställningslokaler

Hotell  Restauranger Hantverk  Småindustri

Utbildning Sjukvård  Stormarknader Sporthallar

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och 
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet eller lokalfastighet.

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
ännu inte bebyggts.

Lägenhet/bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelse 
hänseende bildar en enhet. För bostadsfastigheter avses avskilda utrymmen, 
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bestående av ett eller flera rum med tillhörande kök eller kokmöjligheter (kokvrå, 
kokskåp) och där utrymmet har tillgång till vatten och/eller spillvatten. 

För Lokalfastighet räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 
standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller 
mark som motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24 - 27 §§ i lagen om allmänna vattentjänster 
för följande ändamål:

Ändamål     Anläggningsavgift  Brukningsavgift

V, vattenförsörjning   Ja   Ja

S, spillvattenavlopp   Ja    Ja

Df, dag- och  
dränvattenavlopp från fastighet  Ja    Ja

Dg, dagvattenavlopp från  
allmän platsmark    Ja    Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder 
när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
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§ 5

5.1 För bostadsfastighet och lokalfastighet och därmed jämställd fastighet skall 
erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Servisavgift)

Om 42 796 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Förbindelsepunktsavgift)

Om 37 453 kr

c) en avgift per m² tomtyta Om 48,10 kr

d) en avgift per lägenhet (för de första 8 lägenheterna) Om 23 361 kr

e) en avgift per lägenhet (för lägenhet nr 9 och därpå 
följande)

Om 12 584 kr

f) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande 
av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats

Om 9 201 kr

* Avgift enligt 5.1 f) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 5.1 f) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 
byggnadernas bruttoarea (BTA). Som tomtyta räknas även kvartersmark som 
gemensamt ägs av flera fastigheter.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), 5.1 b), 5.1 d), 5.1 e) och i förekommande fall 5.1 f).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad 
som föreskrivs i 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, 
skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd.
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Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) och i förekommande fall  
5.1 e) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 f).

5.9 För fastigheterna i Viareds Sommarstad gäller 1,5 gånger normal 
anläggningsavgift enligt 5.1.

§ 6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift

Avgift utgår per fastighet med:

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Servisavgift)

Om 72 800 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Förbindelsepunktsavgift)

Om 88 452 kr

c) en avgift per m² tomtyta enligt följande intervall per 
tomt 
0-5 000 
5 001-20 000 
20001-100 000 
<100 000

 
 
Om 57,20 kr 
43,90 kr 
25,70 kr 
9,50 kr

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande 
av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats

Om 13 005 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som 
tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
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Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den 
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 
skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Bostads-fastighet- 
/ lokalfastighet

Annan 
fastighet

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 %

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 %

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 %

Lägenhetsavgift 5.1 d), e) 0 -

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättas

5.1 f) 100 % 6.1 f) 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 
förbindelsepunkt för Df inte upprättas, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och f), 
jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Bostads-fastighet- 
/ lokalfastighet

Annan 
fastighet

Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30 %

Lägenhetsavgift 5.1 d), e) 100 % -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet eller lokalfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1c) om 
föreskriften i 5.3 i andra stycket så medger.
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§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerad avgift enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning 
En ledning  80 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Två ledningar  90 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Tre ledningar  100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgifter i övrigt

V S Df Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 %

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Lägenhetsavgift 5.1 d), e) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift Df utan FP 5.1 f) - - 100 % -

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 %

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift Df utan FP 6.1 d), e) - - 100 % -

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 f), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas enligt 8.1

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 
5.1 a) även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit 
högre.

8.3 Avgiftsskyldighet kan i undantagsfall, efter överenskommelse med huvudmannen, 
fullgöras på annat sätt än via anläggningsavgift för det lokala ledningsnätet. 

§ 9

Den som svarar för allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

En avgift per m² tomtyta enligt följande intervall per tomt: 
0-5 000   Om 11,44 kr 
5 001-20 000  8,78 kr 
<20 000   5,14 kr
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§10

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 
utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-9 får huvudmannen 
istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek.

§ 11

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i 
räkningen.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas 
på årliga betalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp 
som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga 
omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta 
skall erläggas enligt 6 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning 
i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – 
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att 
omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden 
från det två första månaderna förflutit sedan avgiftsskyldigheten inträdde och fram till 
dess tilläggsavgiften betalas.

§ 12

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar 
än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets 
utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

12.2 Om en fastighetsägare begär en ny servisledning skall utföras i stället för 
redan befintlig eller att befintlig servisledning inte längre skall brukas och finner 
huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med 
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick dels borttagandet den tidigare 
servisledningens allmänna del.

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med 
annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren 
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hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med 
det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick.

BRUKNINGSAVGIFTER

§ 13

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a) en fast avgift per år och år enligt nedanstående tabell 
Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (småhus 1-2 lgh) 
Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (grundtaxa) 
Qn 4-6 = Q3 6,3-10 
Qn 10 = Q3 16 
50 mm 
80 mm 
100 mm 
150 mm och större 
Undermätare Qn 2,5 - 150 mm

 
2 780 kr 
3 392 kr 
6 682 kr 
13 363 kr 
26 724 kr 
46 793 kr 
66 851 kr 
133 700 kr 
2 780 kr

b) en avgift per m3 levererat vatten  
varav avgift för vattenförsörjning  
varav spillvattenavlopp

34,35 kr 
16,15 kr 
18,21 kr

c) Df – dagvatten fastighet 
En avgift per år för dag- och dränvattenavledning för 
småhusfastighet  
En avgift per år och m2 hårdgjord yta för dag- och 
dränvattenavledning, från övriga fastigheter

260 kr 
 
 
1,3 kr

d) Dg – dagvatten gata 
en avgift per år för dagvattenavlopp från gatumark för 
småhusfastighet 
 
En avgift per år och m2 hårdgjord yta för dagvattenavlopp 
från gatumark för övriga fastigheter, Dagvatten gata, Dg

55 kr 
 
 
 
0,31 kr

 
Om det för fastighet genom mätning tas ut en dricksvattenmängd, som 
per år överstiger 100 000 m3, multipliceras i 13.1 b) angiven avgift för spillvatten 
med faktor enligt nedan. 
 
Kvantitet per mätpunkt [m3/år]  Rabatterande faktor

100 000 – 200 000   0,9 
200 001 – 500 000   0,8 
>500 000    0,7

9
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 13.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna.

Följande avgifter skall därvid avläggas för respektive ändamål:

     V  S  Df  Dg 
a)  Fast avgift  13.1 a)   60 %  60 %  -  -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för en bebyggd fastighet vattenförbrukning 
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter 
antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/
lägenhet och år för fritidsbostad. Samt avgifter motsvarande 13.1 a), c) och d) för 
motsvarande fastighet.

13.4 För s k byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 13.1 a) och 13.1 b). Om 
mätning inte sker, tas avgift ut enligt 13.1 a) (Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4) och b) med en 
antagen förbrukning under byggtiden till 70 m3 per lägenhet och år. Tidpunkt räknas 
från det datum då fastighetens VA-installation anluts.

13.6 Antas mätaren visa en annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen 
undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om 
fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan 
hos Mark och miljödomstolen.

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 
enlighet med vad som framgår av § 17.

13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten o d.), ska betalas 20 % av avgiften för spillvatten enligt 
13.1 b).

13.9 Om avloppsvatten från fastighet är av sådan beskaffenhet eller förorenat i 
sådan grad att dess sammansättning avsevärt avviker från normalt hushållsspillvatten 
ska särskild reningsavgift baserad på extra föroreningsmängd betalas. Avledande 
av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal eller annan 
överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller annars 
att huvudmannens medgivande föreligger. I tillämpliga delar använder huvudmannen 
Svenskt Vattens publikation P 95, Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri 
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och annan verksamhet. Spillvatten från bostadsfastighet anses normalt inte innehålla 
extra föroreningsmängd.

13.10 För tömning av olje- eller fettavskiljare hos abonnent som inte har tecknat 
avtal med av huvudmannen godkänd entreprenör har huvudmannen rätt att beställa 
sådan tömning för abonnentens räkning. Avgiften utgörs av självkostnad för tömning 
med ett omkostnadspålägg om 20 %.

Tömningsfrekvensen, som bestäms av huvudmannen för varje abonnent, är beroende 
av avskiljarens storlek och dess belastning.

§ 14

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift.

Avgift utgår med: 
En avgift per år och m2 allmän platsmark för  
bortledning av dagvatten     1,00 kr

§ 15

Tillförs avloppsnätet avsevärt större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds avsevärt mindre spillvatten till avloppsnätet än den 
levererade vattenmängden ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter avledd mängd 
spillvatten.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

§ 16

För obebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas enligt 13.1 a) motsvarande mätare 
med storlek qn 2,5 (grundtaxa).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den 
fasta avgiften. Följande avgifter ska då betalas för respektive ändamål:

    V  S  Df  Dg

Fast avgift  13.1 a)   40 %  40 %  10 %  10 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 17

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av 
fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats 
eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiterats följande avgifter.
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Byte av vattenmätare till mätare med pulsgivare  1 797 kr

Omplombering av mätare     920 kr

Utbyte av sönderfrusen mätare eller av 
trasig mätare orsakad av 
fastighetsägaren (Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4)   1 485 kr

(större vattenmätare)     3 385 kr

Montering och demontering av strypbricka  
i vattenmätare (ej momsbelagt)    1 025 kr

Montering och demontering av 
sommarvattenmätare     1 025 kr

Kontrollprovning av vattenmätare    1 352 kr

Påsläpp eller avstängning av servisventil 
under ordinarie arbetstid     773 kr

Länspumpning av mätarbrunn    1 070 kr

Tilläggsavgift för avläsning av mätare i 
vattenmätarbrunn eller på annan svåråtkomlig plats  732 kr

Ståndsrörsmätare debiteras enligt Qn 10 
= Q3 16, dock lägst 340 kr/tillfälle

Förgävesbesök (ogjort ärende orsakat av abonnent)  732 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
(kl 07-16 vardagar) debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

Fastighetsägare som i samband med borrning av energibrunn ej i förhand 
träffat överenskommelse med huvudmannen om godkänd avskiljaranordning för 
borrkax, eller vars anordning eller tillsyn av anordning konstaterats bristfällig 
påföres huvudmannens kostnad för extraordinära åtgärder i det allmänna 
vasystemet. Avgiften som grundar sig på huvudmannens faktiska kostnad skall 
dock minst uppgå till 9 319 kr.

§ 18

Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet 
i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt 
antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13, 14, 16 och 
17 får huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället 
träffa avtal om avgiftens storlek.
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§ 19

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott med intervall enligt beslut 
av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan 
grund som anges i §§ 13 och 15.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen 
skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Debitering efter 
verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och 
debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 
fastighetsöverlåtelse.

För fastighetsägare som vid upprepade tillfällen inte betalt debiterat belopp 
inom förfallotiden, eller där det av annat skäl kan befaras att huvudmanen kan 
komma att drabbas av kundförlust, kan huvudmannen avkräva fastighesägaren 
att betala preliminära brukningsavgifter i förskott motsvarande till nästa 
räknings förfallodag.

§ 20

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd på grund av 
fastighetens VA-förhållanden eller för att underlätta eller möjliggöra hans 
brukande av anläggningen, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats, får 
huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället träffa avtal 
om avgiftens storlek.

§ 21

Avgifterna enligt denna taxa inkluderar lagstadgad mervärdesskatt om 25 %. 
Vid ändring av gällande skattesats regleras taxan i motsvarande mån.

Taxans införande

§ 22

Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifterna enligt 13.1, 13.4 
och 13.8 samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, 
ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande.
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* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 
tilllämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark och miljödomstolen 
jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

 
Upplysningar:

Borås Energi och Miljö AB  
Telefon 033-35 81 00 
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås 
Besöksadress: Västerlånggatan 10  
Hemsida: www.borasem.se  
Kundcenter 020-97 13 00
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Hemsida 
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E-post 
 

Telefon 
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Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00398 3.3.3.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Återvinningstaxa - hushåll inför 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att Återvinningstaxan hushåll höjs med 1,5 % från och med 1 januari 2021.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi AB har beslutat att för 2021 föreslå att Återvinningstaxan hushåll 
höjs med 1,5 % från och med 1 januari 2021. Bolaget ansöker om 
Kommunfullmäktiges godkännande. 

Den föreslagna höjningen beror på den tillagda skatten på avfallsförbränning 
som gäller från 2020-04-01. Skatten påverkar kostnaden för den mängd 
brännbart restavfall från hushållens vita påsar och brännbart restavfall från 
återvinningscentraler. 

En förutsättning för att kunna hålla en god prisdialog med kunder är att 
prisjusteringar kan kommuniceras i god tid. Kunder önskar få information om 
prisnivå för nästkommande år senast sex månader före årsskiftet för att bland 
annat kunna göra budgetar och genomföra förhandlingar med hyresgäster 
under hösten. 

Kommunstyrelsen bedömer den föreslagna prisjusteringen för 2021 som rimlig.           

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-05-25 
2. Inkommen skrivelse Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 
3. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 
  
 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

NR 60
Återvinningstaxa - hushåll inför 2021

2020-05-25 Dnr KS 2020-00398 3.3.3.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Återvinningstaxa - hushåll inför 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att Återvinningstaxan hushåll höjs med 1,5 % från och med 1 januari 2021.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi AB har beslutat att för 2021 föreslå att Återvinningstaxan hushåll 
höjs med 1,5 % från och med 1 januari 2021. Bolaget ansöker om 
Kommunfullmäktiges godkännande. 

Den föreslagna höjningen beror på den tillagda skatten på avfallsförbränning 
som gäller från 2020-04-01. Skatten påverkar kostnaden för den mängd 
brännbart restavfall från hushållens vita påsar och brännbart restavfall från 
återvinningscentraler. 

En förutsättning för att kunna hålla en god prisdialog med kunder är att 
prisjusteringar kan kommuniceras i god tid. Kunder önskar få information om 
prisnivå för nästkommande år senast sex månader före årsskiftet för att bland 
annat kunna göra budgetar och genomföra förhandlingar med hyresgäster 
under hösten. 

Kommunstyrelsen bedömer den föreslagna prisjusteringen för 2021 som rimlig.           

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-05-25 
2. Inkommen skrivelse Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 
3. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 
  
 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Återvinningstaxa 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
 
Gäller från och med: 2021-01-01 
 
Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken kap 27, 4–6 §§ kan utgå för hantering 
(bortforsling, omhändertagande och oskadliggörande) av orenlighet och avfall. Hanteringen 
omfattar kommunens hela område i den mån dispens inte beviljats av Miljö- och 
konsumentnämnden eller annan myndighet som har att besluta i denna fråga.   

   
I tabellerna är angivna priser exklusive mervärdesskatt inom parantes.   

  
1. Hushållsavfall som ej omfattas av producentansvar och därmed jämförligt 

avfall utom slam från enskilda avloppsanläggningar.   
Avgiften är uppdelad på en fast del per hushåll och en rörlig del per behållare. Till detta kommer 
en avgift för gångavstånd för de fall där behållaren vid hämning ej är placerad vid tomtgräns.   

   
Avgiften utgår för alla bebodda fastigheter som ej har totaldispens eller beviljat tidsbegränsat 
uppehåll från avfallshämtning. Dispens kan endast ges för den del av taxan som är rörlig.   

  
Den fasta avgiften omfattar följande tjänster:   

- tillgång till ett utbyggt system för källsortering av hushållsavfall med återvinningscentraler och 
lokala återvinningsstationer   

- särskilt och miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall   
- miljöriktig insamling och behandling av kylskåp och frysboxar   
- insamling av elektronikavfall   
- särskilt och miljöriktigt omhändertagande av lysrör och lågenergilampor   
- tillgång till en anläggning för kretsloppsinriktad biologisk behandling av avfall   
- tillgång till en modern deponeringsanläggning med miljöriktig teknik  
- rådgivning och information till hushållen om avfallshantering.   
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11..11    TTaaxxeettaabbeelllleerr     
  
1.1.1 Fast avgift per hushåll och år                                 Kronor per år   - inkl. moms      exkl. 
moms  

- fristående villor, radhus, kedjehus och parhus   1.369  (1.095)  
- lägenheter i flerfamiljshus med mer än en lägenhet  979  (783)  
- fritidshus     691  (553)  
  
För permanent bebodda fastigheter som erhållit befrielse från avfallshämtning vid fastighet, utgår 
en reducerad fast årsavgift med 955 (764) kronor/år.   
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11..11    TTaaxxeettaabbeelllleerr     
  
1.1.1 Fast avgift per hushåll och år                                 Kronor per år   - inkl. moms      exkl. 
moms  

- fristående villor, radhus, kedjehus och parhus   1.369  (1.095)  
- lägenheter i flerfamiljshus med mer än en lägenhet  979  (783)  
- fritidshus     691  (553)  
  
För permanent bebodda fastigheter som erhållit befrielse från avfallshämtning vid fastighet, utgår 
en reducerad fast årsavgift med 955 (764) kronor/år.   
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1.1.2 Rörlig avgift i kronor per år   

Kärlvolym Typ Antal hämtningar 
per år 

Kronor per år inkl. 
moms 

Kronor per år, exkl. 
moms 

130 HK 
1) 

126 (101) 4 

130 HK 
2) 

339 (271) 13 

130 HK 
3) 

630 (504) 26 

130 H 
4) 

963 (771) 26 

130 H 
5) 

1 445 (1 156) 52 

130 FK 
6) 

143 (115) 5 

130 F 
7) 

414 (331) 10 

190 HK 
1) 

160 (128) 4 

190 HK 
2) 

433 (346) 13 

190 HK 
3) 

809 (647) 26 

190 H 
4) och 10) 

1 134 (907) 26 

190 H 
5) 

1 729 (1 383) 52 

190 FK 
6) 

194 (155) 5 

190 F 
7) och 10) 

489 (391) 10 

240 H 
4) 

1 259 (1 007) 26 

240 H 
5) 

1 975 (1 580) 52 

240 F 
7) 

542 (434) 10 
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Kärlvolym Typ Antal hämtningar 
per år 

Kronor per år inkl. 
moms 

Kronor per år, exkl. 
moms 

370 H 
4) 

1 640 (1 312) 26 

370 H 
5) 

2 979 (2 384) 52 

370 F  
7) 

714 (571) 10 

370 H 
8) 

6 076 (4 861) 104 

370 H 
5) 

9 115 (7 292) 156 

400 H  
4) 

1 771 (1 417) 26 

400 H  
5) 

3 224 (2 579) 52 

400 F  
7) 

773 (618) 10 

600 H  
4) 

2 660 (2 128) 26 

600 H  
5) 

4 834 (3 867) 52 

600 F  
7) 

1 160 (928) 10 

600 H 
8) 

9 859 (7 887) 104 

600 H 
9) 

14 789 (11 831) 156 

660 H 
7) 

5 317 (4 254) 52 

660 F 
7) 

10 220 (8 176) 10 

660 H 
4) 

2 926 (2 341) 26 

660 H 
8) 

10 847 (8 678) 104 

660 H 
9) 

16 269 (13 015) 156 
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Kärlvolym Typ Antal hämtningar 
per år 

Kronor per år inkl. 
moms 

Kronor per år, exkl. 
moms 

370 H 
4) 

1 640 (1 312) 26 

370 H 
5) 

2 979 (2 384) 52 

370 F  
7) 

714 (571) 10 

370 H 
8) 

6 076 (4 861) 104 

370 H 
5) 

9 115 (7 292) 156 

400 H  
4) 

1 771 (1 417) 26 

400 H  
5) 

3 224 (2 579) 52 

400 F  
7) 

773 (618) 10 

600 H  
4) 

2 660 (2 128) 26 

600 H  
5) 

4 834 (3 867) 52 

600 F  
7) 

1 160 (928) 10 

600 H 
8) 

9 859 (7 887) 104 

600 H 
9) 

14 789 (11 831) 156 

660 H 
7) 

5 317 (4 254) 52 

660 F 
7) 

10 220 (8 176) 10 

660 H 
4) 

2 926 (2 341) 26 

660 H 
8) 

10 847 (8 678) 104 

660 H 
9) 

16 269 (13 015) 156 
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Kärlvolym Typ Antal hämtningar 
per år 

Kronor per år inkl. 
moms 

Kronor per år, exkl. 
moms 

800 U 26 5 238 (4 190) 

800 U 52 10 476 (8 381) 

800 U 104 20 952 (16 761) 

3 000 U 
4) 

15 862 (12 690) 26 

3 000 U 
5) 

31 727 (25 381) 52 

3 000 U 
8) 

64 723 (51 778) 104 

3 000 C  
5) 

12 998 (10 399) 52 

3 000 C 
4) 

6 500 (5 200) 26 

4 000 C  
5) 

17 092 (13 674) 52 

4 000 C 
4) 

13 847 (11 078) 26 

5 000 U 
4) 

20 705 (16 564) 26 

5 000 U 
5) 

41 410 (33 128) 52 

5 000 U 
8) 

84 476 (67 581) 104 

6 000 C  
5) 

24 176 (19 341) 52 

6 000 C 
4) 

19 341 (15 473) 26 

8 000 C  
5) 

32 225 (25 780) 52 

8 000 C 
4) 

27 698 (22 158) 26 

10 000 C  
5) 

40 295 (32 236) 52 

10 000 C 
4) 

32 881 (26 305) 26 
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H = Helår   

K = Komposteringskrav   

F = Fritidshus   

C = Container  

U = Under och överjordsbehållare  

   
1)  För erhållande av kvartalshämtning fordras:   
att  fastigheten ligger i glesbygd   
att  det komposterbara avfallet komposteras på fastigheten i godkänd behållare   
att   fastigheten bebos av ensamstående eller pensionärspar med liten avfallsmängd   

2)  För erhållande av hämtning var fjärde vecka fordras:   
att  fastigheten ligger i glesbygd   
att    det komposterbara avfallet komposteras på fastigheten i godkänd behållare   

3)  För erhållande av komposttaxa fordras: 
att  det komposterbara avfallet komposteras på fastigheten i godkänd behållare   

4)  Normal hämtningsfrekvens för villor, radhus, kedjehus, parhus och flerbostadshus med 
högst 2 lägenheter är 26 hämtningar per år    
 

5) Normal hämtningsfrekvens för flerbostadshus med 3 eller flera lägenheter är 52 
hämtningar per år   

   
6) För att erhålla reducerad hämtning vid fritidshus krävs att det komposterbara avfallet 

komposteras på fastigheten i godkänd behållare   
   
7) Normal hämtningsfrekvens vid fritidshus är 10 hämtningar per säsong. 

 
8) För att erhålla hämtning två gånger i veckan krävs: 

Flerbostadshus där det inte finns möjlighet för fler eller större behållare. 104 hämtningar 
per år.    

 
9) För att erhålla hämtning tre gånger i veckan krävs: 

Flerbostadshus där det inte finns möjlighet för fler eller större behållare. 152 hämtningar 
per år. 

 

10) För enfamiljshus och fritidshus som under 2020/2021 får tjänsten flerfackskärl gäller 
denna taxa till ny taxa beslutas i Kommunfullmäktige. För flerfackstaxan töms brännbart 
restavfall var fjärde vecka och matavfall varannan vecka.   
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1.1.3 Gångavstånd tillägg   
Tillägg för gångavstånd i meter, kr/år.   

Kärl  Typ  –1,0 1,1-5,0 5,1 -10,0 10,1 -20,0 20,1-30,0 30,1-40,0 40,1-50,0 

130 26 0 132 (105) 266 (213) 532 (425) 795 (636) 1 061 (849) 1 326 (1 061) 

130 52 0 266 (213) 532 (425) 1 061 (849) 1 591 (1 273) 2 121 (1 697) 2 652 (2 121) 

190 4 0 20 (16) 41 (33) 79 (63) 121 (96) 160 (128) 200 (160) 

190 13 0 67 (54) 132 (105) 266 (213) 398 (318) 532 (425) 663 (531) 

190 26 0 132 (105) 266 (213) 532 (425) 795 (636) 1 061 (849) 1 326 (1 061) 

190 F 5   0 25 (20) 50 (40) 100 (80) 150 (120) 200 (160) 250 (200) 

190 F 10   0 52 (41) 102 (82) 205 (164) 307 (246) 411 (329) 512 (410) 

190 52 0 266 (213) 532 (425) 1 061 (849) 1 591 (1 273) 2 121 (1 697) 2 652 (2 121) 

240 52 0 309 (247) 575 (460) 1 119 (895) 1 658 (1 326) 2 196 (1 757) 2 733 (2 187) 

370 52 0 351 (281) 623 (499) 1 167 (934) 1 713 (1 371) 2 256 (1 805) 2 801 (2 241) 

400 52 0 442 (354) 721 (577) 1 284 (1 027) 1 843 (1 474) 2 402 (1 922) 2 962 (2 370) 

660 52 0 527 (422) 815 (652) 1 390 (1 112) 1 964 (1 571) 2 536 (2 029) 3 112 (2 490) 

 

För glesbygdshämtning gäller 0,0 - 10,0 m ingen avgift, därutöver tillämpas taxetabellen.   

  

11..22    SSäärrsskkiillddaa  ttaaxxoorr     
  

1.2.1 Gemensam sopbehållare   
Gemensam sopbehållare får nyttjas av närboende fastighetsinnehavare om:   

  
1. Antalet hushåll är högst tre   
  
2. Antalet personer är högst sex   
  
3. Fastigheterna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande mindre väg. För 

radhusbebyggelse får avståndet mellan fastigheterna inte överstiga 20 m om fastigheterna 
inte är gränsgrannar   

  
4. Mängden sopor ryms i sopbehållare av den storlek, som normalt används i området.   
  
Ansökan om gemensam sopbehållare skall vara skriftlig och lämnas till Borås Energi o Miljö AB.   

   
För gränsgrannar gäller att avståndet från bostadshus till uppställningsplats för sopbehållare ej får 
överstiga 100 m.   

  
Mellanliggande väg skall för godkännande ha vägnummer 200 eller högre.   
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1.2.2 Dålig sortering samt budning   
Om avfallet vid hämtning ej är sorterat enligt gällande sorteringsanvisningar enligt nedan, kan det 
inte utan problem och ökade kostnader behandlas i kommunens behandlingsanläggning.   

  
För kärl som efter påpekande inte är godtagbart sorterat utgår en avgift på   

 328 (262) kr/hämtning   

  
Taxa för separat hämtning (budning) per behållare och gång   

 328 (262) kronor   

   
För fastigheter, där sorteringen av hushållsavfall, av speciella orsaker, ej kan fås att fungera under 
en längre tid, uttas följande avgift:   

  
Ordinarie fasta lägenhetstaxa + tre gånger den ordinarie kärltaxan + eventuellt gångavstånd.   

   
Taxan kräver särskilt beslut.   

  

1.2.3 Otillräcklig behållarvolym   
Behållarvolymen skall vara tilltagen så att avfallet ryms i abonnerade behållare även vid större 
helger. Om behållarvolymen vid fastigheten vid upprepade tillfällen visar sig otillräcklig med 
påföljden att löst avfall ligger utanför behållaren, alternativt behållaren är överfull, utgår en 
tilläggsavgift per behållare och gång.   

262 (209) kr 
1.2.4  Byte av behållare   
När abonnenten påkallar byte av kärlstorlek utgår en avgift per behållare och gång.   

197 (157) kr 

  
1.3  Sopsug   
Rörlig taxa fastställes i förhandling med brukaren.   
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1.2.2 Dålig sortering samt budning   
Om avfallet vid hämtning ej är sorterat enligt gällande sorteringsanvisningar enligt nedan, kan det 
inte utan problem och ökade kostnader behandlas i kommunens behandlingsanläggning.   

  
För kärl som efter påpekande inte är godtagbart sorterat utgår en avgift på   

 328 (262) kr/hämtning   

  
Taxa för separat hämtning (budning) per behållare och gång   

 328 (262) kronor   

   
För fastigheter, där sorteringen av hushållsavfall, av speciella orsaker, ej kan fås att fungera under 
en längre tid, uttas följande avgift:   

  
Ordinarie fasta lägenhetstaxa + tre gånger den ordinarie kärltaxan + eventuellt gångavstånd.   

   
Taxan kräver särskilt beslut.   

  

1.2.3 Otillräcklig behållarvolym   
Behållarvolymen skall vara tilltagen så att avfallet ryms i abonnerade behållare även vid större 
helger. Om behållarvolymen vid fastigheten vid upprepade tillfällen visar sig otillräcklig med 
påföljden att löst avfall ligger utanför behållaren, alternativt behållaren är överfull, utgår en 
tilläggsavgift per behållare och gång.   

262 (209) kr 
1.2.4  Byte av behållare   
När abonnenten påkallar byte av kärlstorlek utgår en avgift per behållare och gång.   

197 (157) kr 

  
1.3  Sopsug   
Rörlig taxa fastställes i förhandling med brukaren.   
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22..    SSllaamm  ffrråånn  eennsskkiillddaa  aavvllooppppssaannllääggggnniinnggaarr,,  tt  eexx  ssllaammaavvsskkiilljjaarree  oocchh  sslluuttnnaa  
ttaannkkaarr      
Avgift utgår per gång och anläggning. Hämtningsintervall vid behov, dock minst en gång per år.   

  
För sugning, borttransport och behandling av slam från slamavskiljare och slutna tankar utgår 
avgift enligt följande,  

  
Volym  
0,0 – 1,9 m³  893 (715) 
2,0 – 3,9 m³  1 086 (869) 
4,0 – 5,9 m³  1 416 (1 132) 
6,0 – 7,9 m³  1 690 (1 352) 
8,0 – 9,9 m³  1 965 (1 572) 
10,0 –11,9 m³  2 239 (1 791) 
12,0 –13,9 m³  2 733 (2 187) 
14,0 –15,9 m³  3 283 (2 627) 
16,0 –17,9 m³  3 750 (3 000) 
  
- för akut tömning som begärs bli utförd på ordinarie arbetstid men inom 24 tim från 

beställningen eller för sugning som begärs bli utförd på bestämd dag  
 uttas en framkörningsavgift av  605 (484) kr/tillfälle   
       
- för sugning av ej sluten anläggning som begärs bli utförd på annan tid än enligt uppgjort 

tömnings- schema, uttas en framkörningsavgift av   302 (241) kr/tillfälle   
       
- för extra slanglängd utöver 40 meter    165 (132) kr/ 10 meter   
       
- vid fastigheter som kräver flera tömningar/år, och där dessa kan tidsmässigt  
 bestämmas i förväg utgår ingen extra framkörningsavgift     
       
- för anläggning där sugning ej kan utföras p.g.a. hinder uttas en så kallad  
 “bomkörningsavgift “av  309 (247) kr/tillfälle  
       
- för övriga arbeten, t ex framgrävning av övertäckt brunnslock eller koppling  

debiteras timtid (vardagar 7.00 – 16.00) med   988 (790) kr/tim   
     

Slamsugningstaxan gäller i tillämpliga delar även vid sugning av “fettavskiljare“.   
(Här tillämpas i huvudsak timtaxa + behandlingsavgift.)   
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33..      AAllllmmäännnnaa  bbeessttäämmmmeellsseerr      
  

3.1 Avgiftsskyldighet   
Avgiftsskyldighet för ordinarie hämtning enligt punkterna 1-3 i denna taxa är:   

- fastighetsägaren   
- den som i fastighetsägarens ställe är skattskyldig för fastigheten enligt 

kommunalskattelagen, eller  - ägare av hus å ofri grund.   
   
Avgiftsskyldighet i övrigt åvilar den, som särskilt beställt tjänst eller lämnat avgiftsbelagt avfall 
vid kommunens avfallsbehandlingsanläggningar.   

  
Normala renhållningsabonnemang för permanent boende debiteras 4 gånger per år. Övriga 
abonnemang, med undantag för fritidshus, och tjänster debiteras med tätare intervall.   

Påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen tillkommer vid sen inbetalning. 
Vid inkassoåtgärder tillkommer ytterligare kostnader.  

  
Alla avgifter skall erläggas till Borås Energi och Miljö AB   
  

3.2 Sorteringsskyldighet   
Fastighetsägare är skyldig att tillse att avfall som hämtas vid fastigheten för att behandlas på 
kommunens mottagnings- och behandlingsanordningar är sorterat i enlighet med kommunens 
renhållningsordning med gällande sorteringsanvisningar.   

  

3.3 Ändrade hämtningsförhållanden   
Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till Borås 
Energi och miljö AB.   

  
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och/eller latrin från fastighet för permanent boende kan 
medges av gatukontoret efter skriftlig ansökan från fastighetsinnehavaren. Om uppehållet varar 
längre än 8 mån kan renhållningsavgiften reduceras motsvarande den tid som uppehållet varar.   

  
Motsvarande tid för fritidsfastigheter är hel hämtningssäsong (fn 15/5 - 30/9).   

  
Anmälan om uppehåll i hämtning skall vara Borås Energi och Miljö AB tillhanda senast en 
månad före uppehållets början.   
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3.4  Övrigt   
För prestation, som ej kan debiteras enligt denna taxa, debiteras nettokostnad.   

  
För prestation som utföres enligt miljöbalken kap 15, § 17, utgår avgift enligt tillämplig 
bestämmelse ovan.   

  

44    ÖÖvvrriiggtt      
Specialtaxor kan upprättas när särskilda skäl föreligger. Sådana särskilda skäl kan vara abonnenter 
som uppfyller högt ställda återvinningsmål.   
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33..      AAllllmmäännnnaa  bbeessttäämmmmeellsseerr      
  

3.1 Avgiftsskyldighet   
Avgiftsskyldighet för ordinarie hämtning enligt punkterna 1-3 i denna taxa är:   

- fastighetsägaren   
- den som i fastighetsägarens ställe är skattskyldig för fastigheten enligt 

kommunalskattelagen, eller  - ägare av hus å ofri grund.   
   
Avgiftsskyldighet i övrigt åvilar den, som särskilt beställt tjänst eller lämnat avgiftsbelagt avfall 
vid kommunens avfallsbehandlingsanläggningar.   

  
Normala renhållningsabonnemang för permanent boende debiteras 4 gånger per år. Övriga 
abonnemang, med undantag för fritidshus, och tjänster debiteras med tätare intervall.   

Påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen tillkommer vid sen inbetalning. 
Vid inkassoåtgärder tillkommer ytterligare kostnader.  

  
Alla avgifter skall erläggas till Borås Energi och Miljö AB   
  

3.2 Sorteringsskyldighet   
Fastighetsägare är skyldig att tillse att avfall som hämtas vid fastigheten för att behandlas på 
kommunens mottagnings- och behandlingsanordningar är sorterat i enlighet med kommunens 
renhållningsordning med gällande sorteringsanvisningar.   

  

3.3 Ändrade hämtningsförhållanden   
Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till Borås 
Energi och miljö AB.   

  
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och/eller latrin från fastighet för permanent boende kan 
medges av gatukontoret efter skriftlig ansökan från fastighetsinnehavaren. Om uppehållet varar 
längre än 8 mån kan renhållningsavgiften reduceras motsvarande den tid som uppehållet varar.   

  
Motsvarande tid för fritidsfastigheter är hel hämtningssäsong (fn 15/5 - 30/9).   

  
Anmälan om uppehåll i hämtning skall vara Borås Energi och Miljö AB tillhanda senast en 
månad före uppehållets början.   
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3.4  Övrigt   
För prestation, som ej kan debiteras enligt denna taxa, debiteras nettokostnad.   

  
För prestation som utföres enligt miljöbalken kap 15, § 17, utgår avgift enligt tillämplig 
bestämmelse ovan.   

  

44    ÖÖvvrriiggtt      
Specialtaxor kan upprättas när särskilda skäl föreligger. Sådana särskilda skäl kan vara abonnenter 
som uppfyller högt ställda återvinningsmål.   
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  Till Styrelsen 
 
 
BESLUTSFÖRSLAG  

 
Avfallstaxa-hushåll 2021 

STYRELSEMÖTE 
 
22 april 2020 
 

 
Avfallstaxa - hushåll inför 2021 
 
Kunderna har efterfrågat och önskat att prisaviseringen inför nästa år görs 
senast 6 månader innan årsskiftet. De behöver ha kännedom om 2021 års 
avfallskostnader då många gör sina egna budgetar och förhandlingar med 
sina hyresgäster efter sommaren.   
 
Avfallstaxan kommer att höjas med 1,5 % från och med 2021-01-01.   
En orsak till ökningen beror på den tillagda skatten på avfallsförbränning från 
2020-04-01. Skatten påverkar kostnaden för den mängd brännbart restavfall 
från hushållens vita påsar och brännbart restavfall från återvinningscentraler. 
 
För att fortsätta utveckla avfallshanteringen och även framöver säkerställa 
rimliga behandlingskostnader satsar vi på en ny förbehandlingsanläggning för 
matavfall.  
 
Ytterligare prisförändringar kan ske på tilläggstjänster.  
 
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 
besluta 
 
att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya 

Avfallstaxan – hushåll 2021 
  
att ge VD i uppdrag att höja taxan med 1,5 % från och med  
 2021-01-01 
 
 

 
  
 
BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 
 
 
Anders Lindholm 
Verkställande direktör 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00374 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och 
tillbyggnad, Varbergsvägen 91, Bockaryd 1 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 
förutsättning att Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) tillstyrker 
förslaget, avseende Guttasjöns om- och tillbyggnad, Varbergsvägen 91, 
Bockaryd 1. 

            

Ärendet i sin helhet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund framförde 2017 behovet av att starta 
en förstudie för en ombyggnad av den administrativa byggnaden. 
Lokalförsörjningsförvaltningen öppnade ett förstudiekonto 2019-03-19. 

Projektet omfattar ombyggnad av omklädning och saneringsanläggning för att 
förbättra arbetsmiljön, tillskapa en större lektionssal, utökat kök/matsal samt 
fler kontorsplatser för instruktörer. Förstudien har studerat möjligheten av en 
om- och tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad för att ge utrymme åt 
lokalbehovet. Särskild vikt har lagts på att skapa utrymme för konceptet ”friska 
brandmän” som syftar till att skapa faciliteter för sanering av arbetskläder med 
dusch- och omklädningsrum i direkt anslutning. 

Projektet är kalkylerat till 18 900 000 kronor. Projektet finns med i Borås stads 
investeringsbudget för 2020 med 5 000 000 kronor. Enligt Lokalförsörjnings-
förvaltningen baserades denna budget på en enkel bedömning med enklare 
anpassningar utifrån SÄRF:s skrivelse och någon förstudie hade vid det läget 
inte utförts. Efter genomarbetad förstudie, som gjorts i tät dialog med 
representanter från SÄRF, konstateras att en ny budget för projektet krävs för 
att matcha den ambition av Guttasjön som modern övningsanläggning och för 
att inrymma de funktioner som efterfrågas. Förstudien visar exempelvis på en 
utökad byggnadsarea på ca 150 kvm och att ställda funktionskrav delvis kräver 
en helt ny planlösning i byggnaden.  

Om- och tillbyggnaden av Guttsjön kommer att finanserias av ökade 
hyresintäkter från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Investeringen 
kommer därför inte att innebära några ökade kostnader för Borås stad. Hyran 

Nr 61
Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och till-
byggnad, Varbergsvägen 91, Bockaryd 1

2020-05-25 Dnr KS 2020-00374 2.6.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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beräknas öka från 285 till 1 276 tkr per år för, vilket innebär en ökning med 991 
tkr per år.  

SÄRFs ökade hyreskostnader skulle dock kunna medföra indirekt ökade 
kostnader för Borås stad om medlemsavgiften till förbundet höjs med 
anledning av detta. Därför har uppgifter begärts från SÄRF hur de planerar att 
finansiera den beräknade kostnadsökningen. Enligt bifogad skrivelse 
framkommer det att hyresökningen ska finansieras genom utökad verksamhet 
som leder till ökade intäkter, men det framkommer även att det är svårt att 
prognostisera en realistisk ekonomisk plan och att en konsekvensanalys 
kommer att arbetas fram under året.  

 

   

Beslutsunderlag 
1. Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och tillbyggnad från 
Lokalförsörjningsnämnden 
2. Skrivelse om ekonomiska konsekvenser av ombyggnation av Guttasjön från 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.   
 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 juni 2020

B 844

GUTTASJÖN - SKISS

1

P197790/ 20190614 / JE

EN
TR

ÉPLAN

Skala 1:200 (A3)
VER

KSTAD

AD
M

IN
STR

ATIVT/PER
SO

N
AL 

O
FFEN

TLIG
T/U

TBILD
N

IN
G

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 juni 2020

 B 845

GUTTASJÖN - SKISS

1

P197790/ 20190614 / JE

EN
TR

ÉPLAN

Skala 1:200 (A3)
VER

KSTAD

AD
M

IN
STR

ATIVT/PER
SO

N
AL 

O
FFEN

TLIG
T/U

TBILD
N

IN
G

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 juni 2020

B 846

GUTTASJÖN - SKISS

2

P197790/ 20190614 / JE

Skala 1:200 (A3)

VÅN
IN

G
SPLAN



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 juni 2020

 B 847

GUTTASJÖN - SKISS

2
P197790/ 20190614 / JE

Skala 1:200 (A3)

VÅN
IN

G
SPLAN

GUTTASJÖN - SKISS

3

P197790/ 20190614 / JE

SO
U

TER
R

ÄN
G

PLAN
Skala 1:200 (A3)



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 juni 2020

B 848

GUTTASJÖN - SKISS

4

P197790/ 20190614 / JE

SO
U

TER
R

ÄN
G

PLAN
- FLÖ

D
EN

 SAM
T 

R
EN

 O
C

H
 KO

N
TAM

IN
ER

AD
 YTA

R
EN

 YTA

O
R

EN
T FLÖ

D
E

R
EN

T FLÖ
D

E

KO
N

TAM
IN

ER
AD

 YTA

Skala 1:200 (A3)



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 juni 2020

 B 849



postadress 501 80 Borås  besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  webbplats boras.se


	Nr 50 Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i Borås Stad
	Nr 51 Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad
	Nr 52 Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande  t.om. oktober 2019 avgivna motioner
	Nr 53 Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås
	Nr 54 Beslut gällande sommarlovsbusskorten
	Nr 55 Komplettering av Miljö-och konsumentnämndens reglemente
	Nr 56 Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
	Nr 57 Tillägg till Medfinansieringsavtal: Överenskommelse med Trafikverket avseende ombyggnad av ans
	NR 58 Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst
	NR 59 Prisjustering VA-taxa 2021
	NR 60 Återvinningstaxa - hushåll inför 2021
	Nr 61 Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och tillbyggnad, Varbergsvägen 91, Bockaryd 1

