
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2022-11-24 

 

Instans 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 5 december 2022 
kl. 14:00 
 
Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess). Sammanträdet kommer att 
sändas via Boras.se. 
 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 

 

 



Borås Stad 
Datum 
2022-11-24 

 Sida 
2(4) 

 

 

Kc                 Kommunchefen 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 

  



Borås Stad 
Datum 
2022-11-24 

 Sida 
3(4) 

 

 

Ärende 
1.  Val av justerare 

 
2.  Anmälningsärenden  

Dnr 2022-00832 1.1.2.25 Programområde 1 
 

3.  Delegationsbeslut 
Dnr 2022-00833 1.1.2.25 Programområde 1 
 

4.  Val till Kommunstyrelsen mandatperiod 2023-2026 
Dnr 2022-00042 1.1.1.3 Programområde 1 
 

5. Kc1 Inrättande av Digitaliserings- och innovationsråd 
Dnr 2022-00865 1.1.3.0 Programområde 1 
 

6. Kc2 Inrättande av Klimatråd 
Dnr 2022-00866 1.1.3.0 Programområde 1 
 

7. Kc3 Inrättande av Upphandlingsråd 
Dnr 2022-00867 1.1.3.0 Programområde 1 
 

8. Kc4 Inrättande av Kollektivtrafikråd 
Dnr 2022-00868 1.1.3.0 Programområde 1 
 

9. KU1 Revidering av rådens reglementen 
Dnr 2022-00694 1.2.2.2 Programområde 2 
 

10. M1 Försäljning av fastigheten Makrillen 11 vid Brodalsmotet, 
Kyrkängsgatan/Varbergsvägen 
Dnr 2022-00805 3.1.2.2 Programområde 4 
 

11. E1 Intern kontrollplan 2023 för de kommunala bolagen 
Dnr 2022-00794 1.2.3.2 Programområde 1 
 

12. E2 Ombyggnad Skogslid Fristad 
Dnr 2022-00225 2.6.1.1 Programområde 3 
 

13. E3 Bäckängsgymnasiet Campus 
Dnr 2022-00815 2.6.1.1 Programområde 3 
 

14. E4 Projekteringsframställan Åshagavägens LSS 
Dnr 2022-00816 2.6.1.1 Programområde 3 
 

15. E5 Budget 2023 för de kommunala bolagen 
Dnr 2022-00011 1.2.4.1 Programområde 1 
 



Borås Stad 
Datum 
2022-11-24 

 Sida 
4(4) 

 

 

16. E6 Attestrutiner Kommunstyrelsen 2023 
Dnr 2022-00782 2.4.1.0 Programområde 1 
 

17. E7 Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden 2023 
Dnr 2022-00682 1.2.4.0 Programområde 1 
 

18. E8 Taxa för den kommunala lantmäterimyndigheten 
Dnr 2022-00683 1.2.4.0 Programområde 1 
 

19. SP1 Klimatkontrakt 2022 
Dnr 2022-00776 3.2.1.0 Programområde 2 
 

20. SP2 Yttrande över Produktionsplan för samhällsbyggnads-processen 
2023 
Dnr 2022-00812 3.1.1.0 Programområde 4 
 

21. SP3 Granskningsyttrande för detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 
m.fl. 
Dnr 2021-00521 3.1.1.2 Programområde 4 
 

22. SP4 Överlämnande av tillsynsansvar för kommande vindkraftpark i 
Hedared till Länsstyrelsen 
Dnr 2019-00915 1.1.2.1 Programområde 2 
 

23. SP5 Svar på Remiss åtgärdsvalsstudie väg 27, Kilakorset (väg 154) - 
länsgräns, Svenljunga och Tranemo kommun 
Dnr 2022-00806 3.1.1.0 Programområde 4 
 

24. SP6 Svar på initiativärende: Tillskriv Västtrafik och begär åtgärder för 
att öka tillgängligheten till kollektivtrafik 
Dnr 2022-00861 3.3.4.0 Programområde 4 
 

25. CKS1 Revidering av policy Vårt förhållningssätt 
Dnr 2022-00808 1.1.6.1 Programområde 1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jon Hjärne 
Handläggare 
076888300 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00042 1.1.1.3 

  

 

Val för uppdrag i Kommunstyrelsen mandatperiod 

2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Nominerade personer väljs till innehavare av förtroendeuppdrag enligt 

upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Val till Kommunstyrelsen mandatperiod 2023-2026 

 

Beslutet expedieras till 

1. De valda och respektive organisation 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens Ordförande 

Carl Morberg 

Kommunsekreterare 

 



Borås Stad 
 

Sida 1 
 

Val i Kommunstyrelsen 
 

2022-12-05 
 

  

Gingri nya bygdegårdsförening 2023-01-01 - 2026-12-31 

Tel: 0706-535258 

 
Ledamot 
Gun-Britt Persson S 

Ersättare 
Vivi Roswall M 

  

Föreningen Europakorridoren 2023-01-01 - 2026-12-31 

 
Ledamot 
Kerstin Hermansson C 

Annette Carlson M 

  

Stiftelsen Svenska Blå stjärnans djursjukhus i 
Borås 

2023-01-01 - 2026-12-31 

 
Ordförande 
Gun-Britt Persson S 

Ledamot 
Christian Ekström M 

Ersättare 
Urban Wessman S 

Per-Jonas Carlsson KD 

  

Styrelsen för Coompanion - Kooperativ utv. 
Sjuhärad 

2023-01-01 - 2026-12-31 

Box 8080, 501 18 Borås 

 
Ledamot 
Anne-Marie Ekström L 

  

Styrgrupp för Götalandsbanan 2023-01-01 - 2026-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 
Ledamot 
Ulf Olsson S 

Annette Carlson M 

 
 
 
 



Borås Stad 
 

Sida 2 
 

Val i Kommunstyrelsen 
 

2022-12-05 
 

  

Centrala pensionärsrådet 2023-01-01 - 2026-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 
Ordförande 
Ylva Lengberg S 

Ledamot 
Niklas Arvidsson KD 

Ersättare 
Johan Wikander L 

Hans Gustafsson KD 

  

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening, 
Blombacka 

2023-01-01 - 2026-12-31 

 
Ledamot 
Lennart Håkansson S 

Seija Noppa M 

Ersättare 
Ann-Christin Ahlberg S 

Maria Hellsten Davidsson KD 

  

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening, 
Skogslid 

2023-01-01 - 2026-12-31 

 
Ledamot 
Maj-Britt Eckerström C 

Ersättare 
Hans Gustafsson KD 

  

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2023-01-01 - 2026-12-31 

 
Ledamot 
Ylva Lengberg S 

Ersättare 
Marie Jöreteg M 

  

Baltic-Link Association 2023-01-01 - 2026-12-31 

 
Ledamot 
Kerstin Hermansson C 

Mikael Wickberg M 

  



Borås Stad 
 

Sida 3 
 

Val i Kommunstyrelsen 
 

2022-12-05 
 

  

Medel för lokal utveckling 2023-01-01 - 2026-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 
Ordförande 
Kerstin Hermansson C 

Ledamot 
Elvira Löwenadler M 

Rose-Marie Liljenby Andersson S 

Martin Sörbom SD 

  

Säveåns vattenråd 2023-01-01 - 2026-12-31 

Tel: 033-353013 

 
Ledamot 
Karl-Eric Nilsson C 

Ledamot Tjänsteperson 
Matilda Chocron Opolitisk 

Ersättare 
Stefan Medin M 

Ersättare Tjänsteperson 
Kjell Johansson Opolitisk 

  

Klimatråd 2023-01-01 - 2026-12-31 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås 

 
Ordförande 
Linnea Johansson Kläth MP 

Ledamot 
Therése Björklund S 

Karl-Eric Nilsson C 

Kamran Rousta L 

Carina Wihlborg V 

Marie Fridén M 

Magnus Johansson KD 

Tomas Brandberg SD 

  
  
  
  
  
  
  



Borås Stad 
 

Sida 4 
 

Val i Kommunstyrelsen 
 

2022-12-05 
 

  

Centrala funktionshinderrådet 2023-01-01 - 2026-12-31 

Tel: vxl 033-35 70 00 

 
Ordförande 
Ylva Lengberg S 

Ledamot 
Marie Jöreteg M 

Ersättare 
Helene Sandberg S 

Mattias Karlsson M 

  

Kollektivtrafikråd 2023-01-01 - 2026-12-31 

 
Ordförande 
Linnea Johansson Kläth MP 

Ledamot 
Bengt-Arne Bohlin S 

Jan Hyllstam L 

Kerstin Hermansson C 

Lennart Andreasson V 

Annette Carlson M 

Magnus Sjödahl KD 

Anders Alftberg SD 

  

Digitaliserings- och innovationsråd 2023-01-01 - 2026-12-31 

 
Ordförande 
Linnea Johansson Kläth MP 

Ledamot 
Teddi Gelander S 

Thomas Lantz L 

Håkan Torstensson C 

Lars Boström V 

Björn-Ola Kronander M 

Niklas Ferole KD 

Niklas Hallberg SD 

  
  
  
  
  
  



Borås Stad 
 

Sida 5 
 

Val i Kommunstyrelsen 
 

2022-12-05 
 

  

Upphandlingsråd 2023-01-01 - 2026-12-31 

 
Ordförande 
Linnea Johansson Kläth MP 

Ledamot 
Mats Tolfsson S 

Kjell O Claesson L 

Helena Ruderfors C 

Stefan Lindborg V 

Mattias Karlsson M 

Lennart Malmerfors KD 

Annika Pehrsson SD 

  

Förhandlingsdelegationen 2023-01-01 - 2026-12-31 

 
Ordförande 
Ulf Olsson S 

Ledamot 
Ylva Lengberg S 

Anna Svalander L 

Kerstin Hermansson C 

Annette Carlson M 

Marie Jöreteg M 

Niklas Arvidsson KD 

Andreas Exner SD 

Linnea Johansson Kläth MP 

Stefan Lindborg V 

  

Kommuninvest styrelse 2023-01-01 - 2026-12-31 

 
Ledamot 
Ulf Olsson S 

  

Nationell ACTE 2023-01-01 - 2026-12-31 

 
Ledamot 
Annette Carlson M 

  
  
  
  
  



Borås Stad 
 

Sida 6 
 

Val i Kommunstyrelsen 
 

2022-12-05 
 

  

Stiftelsen för bostäder för synskadade i Borås 2023-01-01 - 2026-12-31 

 
Ledamot 
vakant vakant S 

Ersättare 
Berit Johansson M 

  
 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

 
Inrättande av Digitaliserings- och innovationsråd  
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Den politiska styrgruppen för strategiska IT-frågor, som har funnits sedan 

2012, får ett utökat uppdrag och ges namnet Digitaliserings- och 

innovationsrådet med uppgifter och förutsättningar enligt nedan. 

 

 

 

Datum 

2022-11-22 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00865 1.1.3.0 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2022-11-21 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00865 1.1.3.0 

  

 

Inrättande av Digitaliserings- och innovationsråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Den politiska styrgruppen för strategiska IT-frågor, som har funnits sedan 

2012, får ett utökat uppdrag och ges namnet Digitaliserings- och 

innovationsrådet med uppgifter och förutsättningar enligt nedan. 

Ärendet i sin helhet 

En politisk styrgrupp tillsätts för strategiska frågor kring digitalisering och 

innovation med uppgift att arbeta med långsiktig övergripande planering. 

Rådet skall fungera som ett bollplank i det fortsatta arbetet med Borås Stads 

digitalisering och innovation. Rådet ska verka som en positiv kraft och en arena 

för digitalisering och innovation. Rådet skall även vara en brygga mellan 

kommunstyrelsen och IT-styrgruppen som är den grupp i tjänsteorganisationen 

som arbetar med dessa frågor. 

Rådet är en beredning under Kommunstyrelsen och består av en person ifrån 

varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Rådet sammanträder omkring tio gånger per år, och beräknad tidsåtgång per 

tillfälle är cirka fyra timmar. Rådets möten administreras av berörda 

tjänstepersoner under Stadsledningskansliet. Dagordning tas fram i samråd med 

ordföranden. 

Beslutet expedieras till 

1. Strategisk IT 

2. Kvalité och Utveckling, SKA. 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Inrättande av Klimatråd 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Klimatrådet som har funnits sedan 2019 får ett utökat uppdrag med uppgifter 

och förutsättningar enligt nedan. 

 

 

Datum 

2022-11-22 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00866 1.1.3.0 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2022-11-21 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00866 1.1.3.0 

  

 

Inrättande av Klimatråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Klimatrådet som har funnits sedan 2019 får ett utökat uppdrag med uppgifter 

och förutsättningar enligt nedan. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog koldioxidbudget för Borås Stad den 13 december 

2019. Enligt koldioxidbudgeten så ska ett klimatråd finnas.  

Borås Stad har ett ramverk på plats för klimatarbetet, med en koldioxidbudget, 

en energi- och klimatstrategi och en stöttande central tjänstpersonsorganisation 

(Klimatkommittén). Klimatarbetet ska enligt Kommunfullmäktiges uppdrag 

inlemmas i varje del av Borås Stads organisation. 

Klimatrådet fokuserar både på minskning av växthusgasutsläpp och 

klimatanpassning. I Klimatrådets uppdrag ingår bland annat att hålla sig 

informerat om klimatfrågan och om Borås Stads klimatarbete, samt att föreslå 

prioriteringar och åtgärder som sedan behandlas i Kommunstyrelsen. 

Rådet är en beredning under Kommunstyrelsen och består av en person ifrån 

varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Rådet sammanträder tio gånger per år, och beräknad tidsåtgång per tillfälle är 

cirka fyra timmar. Rådets möten administreras av tjänstepersoner i 

Klimatkommittén. Dagordning tas fram i samråd med ordföranden. 

Beslutet expedieras till 

1. Klimatkommittén 

 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Inrättande av Upphandlingsråd 

 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Ett Upphandlingsråd med uppgifter och förutsättningar enligt nedan inrättas. 

 

 

 

Datum 

2022-11-22 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00867 1.1.3.0 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2022-11-21 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00867 1.1.3.0 

  

 

Inrättande av Upphandlingsråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Ett Upphandlingsråd med uppgifter och förutsättningar enligt nedan inrättas. 

Ärendet i sin helhet 

Rådet uppgift är att arbeta strategiskt med frågor inom koncerninköps område 

samt vara ett beredande organ för kommunstyrelsen i dessa frågor. 

Rådet ska löpande följa och vara informerade om verksamheten samt kunna 

fungera som ett bollplank för tjänsteorganisationen när det är lämpligt.  

Rådet är en beredning under Kommunstyrelsen och består av en person ifrån 

varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Rådet sammanträder omkring tio gånger per år, och beräknad tidsåtgång per 

tillfälle är cirka fyra timmar. Rådets möten administreras av tjänstepersoner på 

avdelningen Koncerninköp på Stadsledningskansliet. Dagordning tas fram i 

samråd med ordföranden. 

Beslutet expedieras till 

1. Koncerninköp 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Inrättande av Kollektivtrafikråd 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Ett Kollektivtrafikråd med uppgifter och förutsättningar enligt nedan inrättas. 

 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-22 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00868 1.1.3.0 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2022-11-21 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00868 1.1.3.0 

  

 

Inrättande av Kollektivtrafikråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Ett Kollektivtrafikråd med uppgifter och förutsättningar enligt nedan inrättas. 

Ärendet i sin helhet 

Den politiska grupp som tillsattes för att styra en utredning om kollektivtrafiken 

genom centrala Borås, och som har gått under namnet Kollektivtrafikgruppen, 

ges namnet Kollektivtrafikrådet och permanentas med ett utökat uppdrag enligt 

nedan. 

Kollektivtrafiken inom Borås Stads gränser samt till och från Borås är av 

avgörande betydelse för kommunens framtid. Den påverkar starkt människors 

mobilitet, och den är en mycket viktig för klimatomställningen till ett fossilfritt 

och mer transporteffektivt samhälle. 

Västtrafik är huvudman för kollektivtrafiken i Borås, och även för huvuddelen 

av kollektivtrafiken till och från kommunen. Staden har dock 

påverkansmöjligheter. Kollektivtrafikrådets uppgift är att ta tillvara dessa 

möjligheter, bland annat genom att hålla sig väl informerat om relationen 

Västtrafik-Borås Stad fungerar, informera sig om Västtrafiks planer på kort och 

lång sikt. Rådet bereder ärenden om kollektivtrafiken till Kommunstyrelsen, 

och är bryggan mellan Kommunstyrelsen och utomstående intressenter 

(Västtrafik, Västra Götalandsregionen, kollektivtrafikoperatörer m fl). Gruppen 

ska också vara en brygga internt mellan de parter inom Borås stad som är 

berörda av kollektivtrafikfrågor. Rådet ska även fungera som avstämningspunkt 

för samtalen som förs i stadstrafikforum och samråd om trafikplan med 

Västtrafik. 

Rådet är en beredning under Kommunstyrelsen och består av en person ifrån 

varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Rådet sammanträder tio gånger per år, och beräknad tidsåtgång per tillfälle är 

cirka fyra timmar. Rådets möten administreras av tjänstepersoner på 

avdelningen Strategisk samhällsplanering på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Dagordning tas fram i samråd med ordföranden. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2. Strategisk samhällsplanering 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Revidering av rådens reglementen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Reglemente för funktionshinder- och pensionärsråden 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-14 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-22 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: 2022-00694 Programområde 2 

Handläggare: Maria Hallman 
 

Datum 

2022-11-14 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
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Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00694 1.2.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av rådens reglemente  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Reglemente för funktionshinder- och pensionärsråden 

Sammanfattning  

Inför varje mandatperiod ska funktionshinder- och pensionärsrådens 

reglementen utvärderas.  

Svaren från en enkät, som har skickats till rådens alla deltagare, samt resultatet 

från en arbetsgrupp med deltagare från föreningarna/organisationerna och 

tjänstepersoner från samtliga råd, har legat till grund för ett nytt gemensamt 

reglemente för funktionshinder-och pensionärsråden. 

Det nya reglementet innebär att det lokala rådet Fritids- och folkhälsonämnden 

upphör i sin nuvarande form och frågorna från det rådet omhändertas i de båda 

centrala råden fortsättningsvis. Orsaken till lokalt råd Fritids- och 

Folkhälsonämnden integreras i de båda centrala råden är att alla nämnder med 

övergripande och samhällsplanerande frågor samlas under de centrala råden. 

Endast en förening avstyrker förslaget om att lokalt råd Fritids- och 

folkhälsonämnden integreras i de centrala råden.   

Det nya reglementet innebär också en likvärdighet i antal ledamöter i råden och 

arvodet. Konsekvensen blir att bättre förutsättningar skapas för inflytande och 

delaktighet. 

Ledamöternas och kommunens ansvar och roller har förtydligats. 

Ett gemensamt temasammanträde för de båda centrala råden har lagts till på 

grund av att Fritids- och Folkhälsonämndens lokala råd integreras i de centrala 

råden. 

Övervägande remissinstanser tillstyrker förslaget på ett nytt reglemente. 
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Ärendet i sin helhet 

Bakgrund  

I samband med att den nya organisationen trädde i kraft 2017 beslutades om nya 

reglementen för råden i Kommunfullmäktige. Inför varje mandatperiod ska 

reglementena utvärderas.  

Utgångspunkten i arbetet med revideringen har varit att skapa likvärdiga 

förutsättningarna för inflytande och delaktighet i råden. 

Arbetsgruppen har tagit fram ett gemensamt reglemente för både 

funktionshinder- och pensionärsföreningarna/organisationerna. Detta bidrar till 

mer jämlika kriterier för representanterna i råden. 

 

Arbetsmetod 

Inför revideringen av reglementena har en enkät gått ut till alla som deltar i råden 

d.v.s. ordinarie ledamöter och ersättare från föreningar/organisationer samt 

tjänstepersoner. Enkäten var en utvärdering av råden och skickades till 72 

personer. Av dessa svarade 47. Fördelningen på svarande var 27 ledamöter, 11 

förtroendevalda och 9 tjänstepersoner.  Enkäten ligger till grund för den fortsatta 

revideringen. När svaren hade sammanställts fick varje råd en presentation av 

svaren.  

Därefter utsåg varje råd en ledamot som skulle representera hela rådet i en 

arbetsgrupp, som vara sammansatt av ansvariga tjänstepersoner och utsedda 

ledamöter, som träffats tre tillfällen.  Alla råd har fått en presentation av 

arbetsgruppens resultat.  

Resultaten från arbetsgruppen  och från enkäten har lett till ett förslag på ett 

reviderat gemensamt reglemente för alla råd. Förslaget har skickats på remiss till 

funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar/organisationer politiska partier 

och berörda nämnder. Remissen skickades till totalt 43 instanser. 

Resultat 

17 remissvar inkom och övervägande remissinstanser tillstyrker förslaget. Inga 

synpunkter gällande syfte, uppdrag, uppföljning och utvärdering. Endast en 

förening avstyrker förslaget om att lokalt råd Fritids- och folkhälsonämnden 

integreras i de centrala råden.  Orsaken till att det lokala rådet Fritids- och 

Folkhälsonämnden integreras i de båda centrala råden är att alla nämnder med 

övergripande och samhällsplanerande frågor samlas under de centrala råden. 

De flesta synpunkter som inkommit gäller organisation. 

 

Synpunkter att ta hänsyn till gällande §3 Organisation 

 Ledamöter som representerar kognitiva nedsättningar bör vara fler än 

ledamöter för andra funktionsnedsättningsområden i 

funktionshinderråden. Viktigt är att frågorna gällande de fem 

funktionshindergrupperna representeras.  
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Kommentar: För att fånga bredden av kognitiva funktionsnedsättningar tas 

särskilt beaktande av de tre personkretsarna i enlighet med det som framgår i 

Sociala omsorgsnämndens reglemente. 

 

 Hela presidiet ska vara representerat i lokalt råd Sociala 

omsorgsnämnden, precis som tidigare.  

Kommentar: Efter önskemål i remissvar kommer presidiet att representeras i  

lokalt råd Sociala omsorgsnämnden. 

 

 Ny vice ordförande väljs varje år och denne justerar protokollet jämte 

ordförande.  

Kommentar: Efter önskemål i remissvar kommer ny vice ordförande att väljas 

varje år och denne justerar protokollet jämte ordförande. 

 

 Ett önskemål är att tillgänglighetskonsulenten sammankallas till alla 

sammanträden med Centrala Funktionshinderrådet. 

Kommentar: Efter önskemål i remissvar kommer tillgänglighetskonsulenten att 

ingå som ordinarie ledamot i Centrala Funktionshinderrådet som tidigare. 

 

 Endast en förening önskar utökade antal sammanträden eftersom frågor 

från lokala rådet Fritids- och folkhälsonämnden kommer att ingå i de 

centrala råden 

Kommentar: Samhällsfrågorna från lokalt råd Fritids- och folkhälsonämnden 

kommer att behandlas på de centrala råden. Sakkunniga tjänstepersoner från 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att adjungeras till de centrala råden 

vid behov. Utöver de fyra ordinarie mötena kommer en gemensam tematräff 

anordnas för de centrala råden. 

 

Synpunkter på representation i pensionärsråden 

Merparten av de svarande pensionärsorganisationerna önskar att: 

 även ersättare sammankallas till alla möten. Ett alternativ som inkommit 

är att ersättare kan delta som åhörare.  

 att fyra pensionärsföreningar (FAS, PRO, SKPF, SPF) ska delta i 

arbetsutskotten och arvoderas 

Kommentar: I det nya reglementet har antalet ledamöter per råd minskat för att 

skapa likvärdiga och bättre förutsättningar för inflytande och delaktighet. Både i 

arbetsgruppen och i enkäten har det framkommit att man inte önskar så stora 

råd, man vill kunna göra sin röst hörd. Om både ordinarie och ersättare deltar 

vid sammanträdena, så får råden många deltagare och därmed blir det svårare 

att vara delaktig. 
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Syftet med råden är att lyfta äldres intressen och rättigheter. Bakgrunden till 

förslaget är, förutom att öka delaktigheten vid mötena, att det ska bli mer fokus 

på att rådet finns till för att lyfta målgruppens rättigheter.  

 

Synpunkter på kriterium gällande representation i pensionärsråden 

 medlemsantalet på 300 medlemmar ska vara ett kriterium för att få 

representation. Tidigare medlemsantal var 400. I dagsläget innebär det 

att endast fyra av pensionärsorganisationer skulle representeras i råden.  

 

Kommentar: Ett av verksamhetens mål i Borås Stads gemensamma principer är 

att skapa välfärd och att främja demokrati och samhällsutveckling. Att utesluta 

föreningar är gå emot detta mål. 

Ändringen av antalet ledamöter  bidrar också till att råden i framtiden kan 

öppnas upp för fler organisationer, som på sikt kan bidra med fler perspektiv 

och kunskap kring målgruppen äldre. Kommunen når på detta sätt även fler 

invånare. 

 

Synpunkter att ta hänsyn till gällande §4 Administration 

 Förtydligande önskas av kommunens ansvar för att skapa förutsättning 

för ledamöter att kunna utöva inflytande i planeringsstadiet och av 

ledamöters ansvar för att aktivt lämna in förslag och synpunkter till 

råden. 

Kommentar: För att skapa en tydligare organisation ansvarar varje 

pensionärsförening/organisation för att skicka punkter till vice ordförande som 

lyfter dessa på arbetsutskott med ordförande och kommunens representant. 

Detta forum ökar möjligheter för föreningarna/organisationerna att påverka 

innehåll på och aktivt ta ansvar för sammanträdens agenda.  

En gemensam webbsida med kontaktuppgifter till alla ledamöter kommer att tas 

fram. Syftet med det är att öka möjligheterna för invånare att kunna lyfta frågor 

till råden genom kontakter med utsedda ledamöter. En prenumerationstjänst på 

webbsidan kommer att inrättas så att alla intresserade kan få protokollen från 

råden och kan därmed följa med i det som avhandlas på rådens sammanträden. 

 

Synpunkter att ta hänsyn till gällande §6 Ersättning 

Förtydliga skrivning om: 

 arvodet  

Kommentar: Frågan om ersättning som utgår till ledamöterna varit uppe till 

diskussion i arbetsgruppen samt varit en del av enkäten. I denna fråga har det 

varit olika förutsättningar beroende på vilket råd som ledamoten valts in i. I det 

nya reglementet blir det likvärdiga ersättningar för alla råd. Det utgår ersättning 
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till ordinarie ledamöter och de som ersätter ordinarie ledamöter oavsett vilket råd 

ledamoten är invald i, centrala och lokala råd. Arvode ska utgå för arbetsutskott, 

förmöten, sammanträden och till utsedda arbetsgrupper som arbetar med 

uppdrag från rådet/råden. 

Beslutsunderlag 

1. Remissammanställning 

2. Reglemente för pensionärsråd i Borås Stad Anpassad 2022-09-12 

3. Reglemente för Kommunala funktionshinderrådet(KPR)i Borås Stad 

Anpassad 2022-09-12 

4. Reglemente för funktionshinder- och pensionärsråd 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Liberalerna   boras@liberalerna.se    

2. Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG)   ebmj126@hotmail.com 

3. Hörselskadades förening Borås (HRF)     hrf.boras@gmail.com 

4. Sverigefinska synskadeförbundet (RSNL/SFSF)    rsnl.boras@gmail.com 

5. Sveriges Pensionärsförbund i Borås (SPF Seniorerna)    

kentwilliam.gustavsson@telia.com 

6. Astma- och Allergiföreningen i Borås     borasallergiforening@hotmail.com 

7. Föreningen Aktiva Seniorer (FAS)    fas@aktivaseniorer-boras.se 

8. Pensionärernas riksförbund (PRO) Borås Samorganisation     

boras.samorg@pro.se 

9. Funktionsrätt Borås     info@funktionsrattboras.se 

10. Sociala omsorgsnämnden     SON.diarium@boras.se 

11. Vård- och äldrenämnden     VAN.diarium@boras.se 

12. Afasiföreningen Södra Älvsborg   monica-golcher@hotmail.com 

13. Föreningen för Utvecklingsstörda Barn Ungdom & Vuxna (FUB) Borås     

fub.boras@gmail.com 

14. Moderaterna i Borås     Hasse.Ikvalko@moderaterna.se 

15. Autism VG Söder     vgs@autism.se 

16. Fritids- och folkhälsonämnden      FF.diarium@boras.se 

17. Centerpartiet Borås    karleric53@gmail.com 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

mailto:FF.diarium@boras.se
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Maria Hallman 
Handläggare 
033 353059 
 

 

 

Revidering av rådens reglementen 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Tillstyrker 

Fritids- och folkhälsonämndens lokala råd föreslås upphöra i sin nuvarande 

form och frågorna omhändertas i de båda centrala råden, vilket Fritids- och 

folkhälsonämnden är positiv till. 

Kommunen behöver verka för att fler perspektiv lyfts i råden. 

I det nya reglementet har antalet ledamöter per råd minskat för att skapa 

likvärdiga och bättre förutsättningar för inflytande och delaktighet. 

Fritids- och folkhälsonämnden är även positiv till förändringarna i det nya 

gemensamma reglementet då det ger likvärdiga möjligheter till inflytande, 

delaktighet och ersättning, oberoende av vilket pensionärs- eller 

funktionshinderråd man väljs in i. 

 

Sociala omsorgsnämnden 

Tillstyrker med reservation för ändringar 

Sociala omsorgsnämnden är i stort sätt positivt till förändringarna speciellt på 

följande punkter:  

• mer jämlika kriterier för representanter från pensionärs- och 

funktionshinderföreningar i råden  

• arbetsutskott till råden eftersom detta forum ökar möjligheter för 

föreningarna att påverka innehåll på och aktivt ta ansvar för sammanträdens 

agenda  

• tydligare beskrivning av ansvaret mellan kommunen och ledamöter 

 

Nämnden önskar förtydliga beskrivningen om att pensionärs- och 

funktionshinderråden är ett forum för samverkan med intresseorganisationer. 
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Att tillgänglighetskonsulenten endast är adjungerande och är ersättare till 

funktionshinderkonsulenten anser nämnden som ett bekymmer 

Förtydligande om ledamöternas representation. 

Nämnden önskar förtydliga beskrivning av ordförande och vice ordförandes 

roll. Nämnden önskar att vice ordförande ska ha rollen som justerare jämte 

ordförande.  

Nämnden önskar beskrivning om att kommunen har ansvar för att skapa 

förutsättning för ledamöter att kunna utöva inflytande i planeringsstadiet.  

Nämnden önskar beskrivning om att ledamöter har ansvar för att aktivt lämna 

in förslag och synpunkter till råden. 

§ 6 Ersättning  

Nämnden önskar att frågan om ersättning (ledamöter, ersättare, arbetsutskott, 

arbetsgrupper) ska vara lika för alla oavsett om ledamöter deltar i den centrala 

pensionärs-och funktionshinderråd eller lokala råden. 

 

Vård- och äldrenämnden 

Tillstyrker 

Vård- och äldrenämnden ser positivt på de föreslagna förändringarna i det 

gemensamma reglementet för råden 

Vård- och äldrenämnden föreslår att även rollen som  vice ordförande ingår att 

justera protokollen tillsammans med ordförande.  

Vård- och äldrenämnden önskar också att det förtydligas i reglementet att 

arvode för arbetsutskott samt förmöte ska betalas ut till samtliga råd. Detta för 

att eliminera olika arvodeshantering för de bestämda mötena. 

 

Externa remissinstanser – politiska partier 

 

Centerpartiet Borås 

Tillstyrker 

 

Liberalerna i Borås 

Tillstyrker 

Representationen för kognitiva nedsättningar bör vara fler ledamöter än övriga 

eftersom gruppen till antalet ökar i samhället. 

Hela presidiet ska vara representerat i rådet. I nuläget är presidiet representerat i 

Sociala omsorgsnämndens lokala råd och Vård- och äldrenämndens lokala råd. 

 

Moderaterna i Borås 

Tillstyrker 
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Externa remissinstanser – pensionärsföreningarna 

 

Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) 

Tillstyrker 

 

Pensionärernas Riksförbund (PRO) Borås Samarbetsorganisation 

Avstyrker förslaget 

PRO föreslår att: 

 ersättare ska delta vid alla möten för att säkerställa en så god 

representation med så hög kvalité som möjligt. Detta då frågor från 

rådet Fritids- och folkhälsonämnden kommer att lyftas in på de centrala 

råden. 2 ordinarie ledamöter/organisation och 2 ersättare/organisation 

ska sammankallas till alla möten 

 antal medlemmar ska vara 300 för att få representation i rådet 

 de fyra pensionärsföreningar som ska representeras i råden samt i 

arbetsutskotten är SPF, SKPF, PRO och FAS.  

 AU arvoderas enligt reglemente. 

 organisations ledamot/ersättare bör inte sitta som politiker i samma 

nämnd som kallar till pensionärsrådet. 

 samtliga ansvarsbärande organisationer får del av de dokument som vid 

varje tidpunkt utsändes till ledamöterna. 

 information till allmänheten rörande rådens arbete. Här bör beaktas att 

många pensionärer fortfarande inte har dator eller inte vill hantera en 

dator.  

 

Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) 

Tillstyrker förslaget. 

RPG tycker att förändringen är positiv och att de nya kriterierna är öppna för 

alla funktionsnedsatta/pensionärer som har lokalavdelning i Borås eller är 

medlem i en rikstäckande förening. Den tidigare begränsningen gällande minst 

400 medlemmar i lokalavdelningen gjorde att föreningar uteslöts.  

RPG påpekar att det kan vara besvärligt för ersättare att komma in i arbetet om 

de inte är med på mötena.  

RPG har som alternativ att man som ersättare kan vara med och lyssna som 

åhörare för att hålla sig uppdaterad. 

 

Seniorernas Pensionärsförening (SPF) Seniorerna Borås 

§ 3 Vi föreslår att organisationerna SPF, PRO, SKPF och FAS vardera har två 

ledamöter och lika många ersättare i Centrala pensionärsrådet CPR. 
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Vi anser att ersättarna ska delta fullt ut vid alla sammanträden. Detta för att så 

många föreningar som möjligt ska kunna delta och ta emot och förmedla frågor 

mellan CPR och organisationernas medlemmar. 

Vi föreslår att ingen ledamot/ersättare skall vara pensionärsråd om ledamot/ 

ersättare samtidigt är politiker i nämnd som har ett pensionärsråd. 

I lokalt pensionärsråd Vård-och äldrenämnden deltar från respektive 

organisation en ledamot och en ersättare som samtliga kallas till alla 

sammanträden. 

 § 4 Arbetsutskottet AU består av en representant från organisationerna SPF, 

PRO, SKPF och FAS. Arvode utgår till deltagande representant.  

 

Externa remissinstanser – funktionshinderföreningar 

 

Afasiföreningen i Södra Älvsborg 

Avstyrker 

Afasiföreningen anser att råden kvarstår som tidigare. De båda råden har haft 

helt olika uppdragsinriktningar – och kommer att även ha det framöver med 

samhällets såväl ökande ekonomiska åtstramning som minskade 

personaltillgång. Låt båda råden leva kvar fyra år till under speciell, jämförande 

utvärderingsgranskning.  

 

Afasiföreningen föreslår att det ska finnas 8 ledamöter i råden för att tillgodose 

de olika funktionshindergruppernas speciella behov.  

Afasiföreningen anser att både Tillgänglighets – och 

Funktionshinderkonsulenterna ska delta vid varje funktionshinderrådsmöte. 

 

Astma och allergiföreningen i Borås 

Astma och allergiföreningen anser att både Tillgänglighets – och 

Funktionshinderkonsulenterna ska delta vid varje funktionshinderrådsmöte. 

Astma och allergiföreningen anser att de centrala råden ska ha 8 sammanträden 

och ett temasammanträde årligen om lokala rådet Fritids- och 

folkhälsonämndens råd integreras i de centrala råden. 

En ledamot för varje intresseområde är mycket bra, d.v.s. 1.svårt att bearbeta, 

förmedla och tolka information, 2. Svårt att höra, 3. Svårt att röra sig, 4. Svårt 

att se, 5. Svårt att tåla vissa ämnen. 

 

Autism Västra Götaland Söder 

Tillstyrker Centrala funktionshinderråden, avstyrker lokalt råd Sociala 

omsorgsnämnden, avstår  Centrala Pensionärsrådet och lokalt råd Vård- och 

äldreförvaltningen. 



Borås Stad 
  Sida 

5(6) 

 

 

Autism VG Söder förslår att ledamöter på lokalt råd Sociala omsorgsnämnden 

endast ska representera målgrupper enligt SONs reglemente:  

1.Personer som berörs är personer med utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd 

2. Personer med betydande begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter 

hjärnskada i vuxen ålder, som beror på yttre våld eller kroppslig sjukdom.         

3. Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar som ger betydande svårigheter i vardagen och som har 

ett omfattande behov av stöd och service. 

Det ska finnas möjlighet att adjungera övriga funktionshindergrupper, svårt att 

se, svårt att höra, svårt att tåla vissa ämnen. Det är nödvändigt att de 5 

ledamöterna representeras av föreningar som tar tillvara personers intressen 

som har svårt att bearbeta, förmedla och tolka information samt en ledamot 

som representerar föreningar som tar tillvara personers intressen som har 

omfattande psykiska svårigheter och möjligen en ledamot som tar tillvara 

personers intressen som har omfattande fysiska svårigheter. 

 

Föreningen för Utvecklingsstörda Barn Ungdom och Vuxna (FUB) 

Tillstyrker Centrala funktionshinderråden, avstyrker lokalt råd Sociala 

omsorgsnämnden, avstår Centrala Pensionärsrådet och lokalt råd Vård- och 

äldrenämnden 

FUB förslår att Sociala omsorgsnämndens ledamöter ska komma från de 

föreningar som riktar sig till de som har svårt att bearbeta, förmedla och tolka 

information och de föreningar som riktar sig till de med psykiska svårigheter. 

FUB anser att avvecklingen av lokalt råd Fritids- och folkhälsonämnden kan få 

negativa konsekvenser. 

 

Funktionsrätt 

Tillstyrker 

Frågor rörande folkhälsa stärks i de centrala råden för att minimera risken att de 

inte försvinner i mängden av betydelsefull och viktig information.  

 

Hörselskadades riksförbund (HRF) Borås 

Tillstyrker 

 

 

Sverigefinska synskadeförbundet (RSNL/SFSF) 

Tillstyrker 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Reglemente för funktionshinder- och pensionärsråd 
 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2023-01-19 
 
Gäller från och med: 2023-01-19 
 
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 Syfte 

Pensionärs- och funktionshinderråden är samråds-, informations- och remissorgan med 

rådgivande funktioner knutna till Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsnämnden samt Vård- och 

äldrenämnden. 

Pensionärs- och funktionshinderråden har till syfte att: 

 skapa goda förutsättningar för personer med funktionsnedsättning och äldre personer att 

leva och verka i Borås  

 vara organ för ömsesidig information mellan funktionshinder- och 

pensionärsföreningar/organisationer och Borås Stad 

 bidra till en positiv utveckling, en ökad delaktighet och stärka inflytandet i frågor som 

gäller funktionsnedsatta och äldre  

 öka tillgängligheten och på så sätt bidra till ett samhälle för alla 

 
 

§ 2 Uppgifter  

Råden ska behandla allmänna och övergripande frågor som berör personer med 

funktionsnedsättning och äldre personer inom kommunens ansvarsområden. Frågor i råden ska i 

första hand behandlas på planeringsstadiet. 

Samtliga råd har som uppgift att: 

 föreslå och medverka till förändringar och förbättringar  

 vara ett remissorgan i frågor som berör rådens intresseområden 

 ta fram en årsplanering  

 vara nämndernas forum för samråd i planerings-, utvecklings- och 

uppföljningsprocesserna inom verksamheterna 

 bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning och 

äldre personer 
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 vid ett av sammanträdena ska rådet ges möjlighet att framföra prioriteringar till 

kommande års budget  

 göra en årlig uppföljning av rådets arbete 

 göra en utvärdering av reglementet inför varje mandatperiod 

 

§ 3 Organisation  

Rådens mandattid ska sammanfalla med kommunala nämnders mandattid.  

Ansvarig nämnd/styrelse utser ordförande. 

Föreningarnas representanter utser en ny vice ordförande varje år bland sina ledamöter och 

denne justerar protokollet jämte ordförande. 

Namngivna ersättare finns utsedda för ledamöterna. Dessa medverkar endast vid sammanträden 

då ordinarie ledamot är frånvarande och erhåller då ersättning. 

Rätt till att ansöka om representation i Borås Stads råd har föreningar/organisationer som: 

 har som huvudinriktning att driva funktionsnedsattas/pensionärers intressefrågor  

 är öppna för alla funktionsnedsatta/pensionärer  

 har lokalavdelning i Borås eller är medlem i en rikstäckande förening/organisation 

 

Ansvarig nämnd/styrelse beslutar inför varje mandatperiod vilka föreningar/organisationer som 

uppfyller ovan angivna kriterier.  

Vid varje ny mandatperiod ska kommunen i samarbete med funktionshinders- och 

pensionärsföreningarna/organisationerna ansvara för en gemensam utbildning av samtliga 

ledamöter i råden i början av mandatperioden. Ledamöter som börjar i råden under 

mandatperioden samlas ihop årligen för en kortare utbildning. 

 

Centrala funktionshinderrådet  

Centrala funktionshinderrådet är knutet till Kommunstyrelsen och behandlar strategiska 

kommunövergripande frågor.  

Det Centrala funktionshinderrådet består av rekommenderat 14 ledamöter, varav sju ordinarie 

och sju ersättare. Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter, två ordinarie och två ersättare. 

Funktionshinderföreningarna/organisationerna utser fem ordinarie ledamöter och lika många 

ersättare. Föreningarnas ledamöter ska representera funktionshinderfrågor gällande personer som 

har:  

 svårt att bearbeta, förmedla och tolka information 

 svårt att höra 

 svårt att röra sig 

 svårt att se 
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 svårt att tåla vissa ämnen 

 

Tillgänglighetskonsulenten och funktionshinderkonsulenten deltar i rådet. 

Det centrala funktionshinderrådet och det centrala pensionärsrådet har ett gemensamt 

temasammanträde årligen. 

 

Centrala Pensionärsrådet 

Centrala pensionärsrådet är knutet till Kommunstyrelsen och behandlar strategiska 

kommunövergripande frågor.  

Det centrala pensionärsrådet består av rekommenderat 14 ledamöter, varav sju ordinarie och sju 

ersättare. Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter, två ordinarie och två ersättare. 

Föreningarna/organisationerna utser fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare. 

Äldreombudet deltar i rådet. 

Det centrala pensionärsrådet och det centrala funktionshinderrådet har ett gemensamt 

temasammanträde årligen. 

 

Lokalt funktionshinderråd Sociala omsorgsnämnden 

Det lokala funktionshinderrådet är knutet till Sociala omsorgsnämnden och behandlar frågor 

inom nämndens verksamhetsområde. 

Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning samt vara del i nämndens samråd med brukar- och 

intresseföreningar/organisationer. 1  

Rådet består av 16 ledamöter, varav åtta ordinarie och  åtta ersättare. Sociala omsorgsnämndens 

presidium är ordinarie ledamöter i rådet samt tre ersättare utses. Föreningarna/organisationer 

utser fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Föreningarnas ledamöter ska representera 

funktionshinderfrågor gällande personer som har:  

 svårt att bearbeta, förmedla och tolka information 

 svårt att höra 

 svårt att röra sig 

 svårt att se 

 svårt att tåla vissa ämnen 

 

                                                 
1 Tvingande enligt lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade, (§ 15, kap 7) och rekommenderat i 

socialtjänstlagen, (3 kap 5§) och i hälso- och sjukvårdslagen, (§8). 
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För att fånga bredden av kognitiva funktionsnedsättningar tas särskilt beaktande av de tre 

personkretsarna enligt SONs reglemente.  

Funktionshinderkonsulenten deltar i rådet. 

 

Lokalt pensionärsråd Vård- och äldrenämnden  

Det lokala pensionärsrådet är knutet till Vård- och äldrenämnden och behandlar frågor inom 

nämndens verksamhetsområde i enlighet med nämndens reglemente. 

Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet i verksamhetsfrågor inom 

äldreomsorgen.2 

Det lokala pensionärsrådet Vård- och äldrenämnden består av rekommenderat 14 ledamöter, 

varav sju ordinarie och sju ersättare. Vård- och äldrenämnden utser fyra ledamöter, två ordinarie 

och två ersättare. Föreningarna/organisationerna utser fem ordinarie ledamöter och lika många 

ersättare. Äldreombudet deltar i rådet. 

 

§ 4 Administration  

Respektive förvaltningskontor administrerar råden. 

Alla råd sammanträder minst fyra gånger per år. De centrala råden har ytterligare ett 

sammanträde, ett temasammanträde, årligen.  Råden har rätt att till sammanträde kalla berörda 

förtroendevalda, tjänstepersoner och representanter från Borås bolag vid behov. 

Alla råd har ett arbetsutskott bestående av vice ordförande och kommunens tjänsteperson. 

Föreningar lämnar sina frågor till vice ordförande, som tar med dessa till arbetsutskottet. 

Arbetsutskottet gör ett förslag på dagordning till nästkommande sammanträde.  

Kommunen tar ansvar för att: 

 skicka kallelse i god tid till ledamöter 

 skicka aktuella dokument till ledamöter och ersättare 

 publicera protokoll på Borås Stads webbsida 

 skapa förutsättning för ledamöter att kunna utöva inflytande i planeringsstadiet  

 

Ledamöter tar ansvar för att: 

 kontakta sin ersättare vid frånvaro 

 meddela ansvarig tjänsteperson vid frånvaro 

 återkoppla besluten i råden till sin organisation 

                                                 
2 Kommunen ska samverka med organisationer: Socialtjänstlagen 5 kap 1§, 6§ samt 8§. Kommunen ska vid 
behov samverka med organisationer: Socialtjänstlagen 3 kap 5§. 
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 aktivt lämna in förslag och synpunkter till råden genom vice ordförande 

 

§ 5 Uppföljning och utvärdering 

Råden ska årligen följa upp sitt arbete.  

En utvärdering genomförs inför ny mandatperiod. Kommunstyrelsen i samverkan med berörda 

nämnder har ansvaret för utvärderingen. 

 

§ 6 Ersättning  

Frågan om ersättning till pensionärs- och funktionshinderföreningarnas ledamöter och ersättare 

prövas av Kommunfullmäktige i samband med beslut om bestämmelser för ersättningar till 

kommunens förtroendevalda. Ersättning utgår vid deltagande på arbetsutskott, förmöte, 

sammanträde och utsedda arbetsgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

Reglemente för pensionärsråd 014:1 

Reglemente för pensionärsråd 

Antaget av Kommunfullmäktige 2011-01-27. Reviderat 2017-04-27 

Gäller fr.o.m. 2017-05-01 

§ 1 Syfte 

Pensionärsråden är samråds-, informations- och remissorgan med rådgivande 
funktioner knutna till Kommunstyrelsen (centralt pensionärsråd), Vård- och äldre-
nämnden samt Fritid- och folkhälsonämnden (lokala pensionärsråd).  Frågor  i pens-
ionärsrådet ska i första hand behandlas på planeringsstadiet. 

Pensionärsråden har till syfte att 

  skapa goda förutsättningar för äldre att leva och verka i Borås Stad 

  vara organ för ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer 
och Borås Stad 

  förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre 

§ 2 Uppgifter 

Pensionärsråden ska behandla allmänna frågor om kommunens äldre- och pensionärsservice. 
Samtliga råd har som uppgift att 

  föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i frågor som gäller äldre, 
  vara remissorgan i frågor som berör pensionärer 
  ta fram en årsplanering för rådet 

§ 3 Organisation 

Pensionärsrådens mandattid ska sammanfalla med kommunala nämnders 
mandattid.  Rätt till representation i Borås Stads pensionärsråd har organisat-
ioner som;  
 har som huvudinriktning att driva pensionärernas intressefrågor 
  är öppna för alla pensionärer 
  har betalande och individuellt anslutna medlemmar 
  har lokalavdelning med styrelse i Borås 
  har minst 400 medlemmar i Borås Stad. 

Ansvarig nämnd/styrelse beslutar inför varje mandatperiod vilka organisationer som uppfyller 
ovan angivna kriterier. Vid varje ny mandatperiod ska kommunen i samarbete med pensionärs-
organisationerna ansvara för utbildning av samtliga ledamöter i råden. 

Borås Stads Författningssamling 2017 
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Organisationer i centralt och lokalt pensionärsråd: 

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

Sveriges Pensionärsförbund (SPF) 
Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF)  
Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) 

Äldreombudsmannen deltar vid samtliga råd. 

Centrala pensionärsrådet
Centrala pensionärsrådet är knutet till Kommunstyrelsen och behandlar strategiska kommunövergri-
pande frågor. 

Uppgifter: 
  huvuduppgiften är att medverka inför beslut om långsiktig utveckling och inriktning för att 

skapa goda förutsättningar för äldre att leva och verka i Borås Stad 
  kommunens äldreomsorg samt frågor angående budget 
  yttra sig vid eventuellt införande av alternativa driftsformer 
  

-
-

bevaka att det finns tillgängliga bostäder för pensionärer 

Centrala pensionärsrådet har tio ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen utser två le
damöter och ersättare. Fördelning av representanter för deltagande pensionärsorganisationer i cen
trala pensionärsrådet: 
Pensionärernas Riksorganisation (PRO), tre ledamöter och tre ersättare 
Sveriges Pensionärsförbund (SPF), två ledamöter och två ersättare 
Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF) två ledamöter och två ersättare 
Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) en ledamot och en ersättare 

Kommunstyrelsen utser ordförande bland sina ledamöter i rådet. Pensionärsrepresentanterna utser 
vice ordförande bland sina ledamöter. 

Lokala pensionärsråd 
De lokala pensionärsråden är knutna till Vård- och äldrenämnden och Fritid- och folkhälso-
nämnden och behandlar frågor inom respektive  nämnds verksamhetsområde.  

Lokalt pensionärsråd Vård – och äldrenämnden 
Syfte: Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet i verksamhetsfrågor 
inom äldreomsorgen. 

Uppgifter: 

  ge pensionärer förutsättningar till större valfrihet och delaktighet av kommunens äldre-
omsorg 

  -medverka till att främja det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen, bland annat tek
nikutveckling och ett pro-aktivt arbete med äldres hälsa 

  bevaka att det finns tillgängliga bostäder för pensionärer 

 medverka i planeringsarbetet vid ny-, om- och till- byggnad av äldrebostäder, t ex genom 
representation i arbetsgrupper 

Borås Stads Författningssamling 2017 
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Rådet har elva ledamöter. Vård- och äldrenämnden  utser tre ledamöter och pensionärsorganisat-
ionerna åtta  ledamöter, två ledamöter från varje organisation. Namngivna ersättare finns utsedda  
för organisationernas ledamöter. Dessa medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånva-
rande.  Nämnden utser ordförande bland sina ledamöter i rådet. Pensionärsrepresentanterna ut-
ser vice ordförande bland sina ledamöter. 

Lokalt pensionärsråd Fritid- och folkhälsonämnden 
Syfte: Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för de äldre samt vara en 
del i nämndens samordningsuppdrag kring lokalt inflytande. 

Uppgift: 
  föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i områden inom förvaltningens 

ansvar; 
o lokalt inflytande 
o främja äldres hälsa 
o fritid  
o  friluftsliv 
o föreningsverksamhet 
o  folkhälsa 

Rådet har elva ledamöter. Fritid- och folkhälsonämnden utser tre ledamöter, pensionärsorganisation-
-

-

-

erna utser fyra ledamöter, en ledamot från varje pensionärsorganisation. Funktionshinderorganisat
ionerna utser fyra ledamöter. Namngivna ersättare finns utsedda för organisationernas ledamöter. 
Dessa medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande. Nämnden utser ordförande bland 
sina ledamöter i rådet. Organisationernas representanter utser vice ordförande bland sina ledamöter. 

§ 4 Administration 

Respektive förvaltningskontor administrerar de lokala pensionärsråden och Stadsledningskansliet 
det Centrala pensionärsrådet. 
Alla pensionärsråden sammanträder minst fyra gånger per år. Ett av sammanträdena ska ge möj
lighet att yttra sig över kommande års budget. I övrigt beslutar varje råd om sina egna rutiner. 
Pensionärsråden har rätt att till sammanträde kalla berörda politiker och tjänstemän. 

§ 5 Uppföljning 

Uppföljning av rådens arbete ska genomföras inför ny mandatperiod 2019. 

§ 6 Ersättning 

Frågan om ersättning till pensionärsrådets ledamöter och ersättare prövas av Kommunfullmäk
tige i samband med beslut om bestämmelser för ersättningar till kommunens förtroendevalda. 
För ersättning utöver ovanstående fattar enskild nämnd/styrelse beslut. 

Borås Stads Författningssamling 2017 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Reglemente för Funktionshinderrådet 014:7 

Reglemente för Funktionshinderrådet 

Antaget av Kommunfullmäktige 2001-09-20, reviderat 2005-08-18, 2012-02-23 och 2017-04-27. 
 
Gäller fr.o.m. 2017-05-01 
 
I funktionshinderråden ska finnas företrädare för områdena svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se, 
svårt att bearbeta, förmedla och tolka information samt svårt att tåla vissa ämnen. 

§ 1 Syfte 

Funktionshinderråden är samråds-, informations- och remissorgan  med rådgivande funktioner knutna till 
Kommunstyrelsen (centralt funktionshinderråd), Sociala omsorgsnämnden samt Fritid- och folkhälso-
nämnden  (lokala funktionshinderråd). Frågor i  funktionshinderråden ska i första hand behandlas på plane-
ringsstadiet. 

Funktionshinderråden har till syfte att; 
 

  bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med  funktionsnedsättning att 
leva och bo i Borås 

 
  öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 

 
  stärka inflytandet i alla frågor som rör personer med funktionsnedsättning 

 
  vara organ för ömsesidig information mellan funktionshinderorganisationer och Borås Stad 

 

§ 2 Uppgifter 

  föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i frågor som gäller personer med  
funktionsnedsättning 

Samtliga råd har som  uppgift att; 

 
  vara remissorgan i frågor som berör personer med funktionsnedsättning  

 
  ta fram  en årsplanering för rådet samt varje år lämna en redovisning och utvärdering av rådets  

arbete. 
 

§ 3 Organisation 

Råden väljs för fyra år och mandattiden ska sammanfalla med Kommunfullmäktiges mandatperiod. 
Nämnd/styrelse utser ordförande. Organisationerna utser vice ordförande.  
Rätt till representation har organisationer som får föreningsbidrag. 
Vid varje ny mandatperiod ska kommunen i samarbete med funktionshinderorganisationerna ansvara för 
utbildning av ledamöter i råden. 

Borås Stads Författningssamling 2017 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Reglemente för Funktionshinderrådet 014:8 

Centrala funktionshinderrådet, Kommunstyrelsen   
Centrala funktionshinderrådet är  knutet  till Kommunstyrelsen  och behandlar strategiska kommunövergri-
pande frågor. 

Uppgifter: 
  huvuduppgiften är att behandla frågor av övergripande karaktär  

 
  yttra sig vid eventuellt införande av alternativa driftsformer  

Centrala funktionshinderrådet har fjorton ledamöter. Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter och 
Funktionshinderorganisationerna tio. 

Lokalt funktionshinderråd Sociala omsorgsnämnden 
Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
samt  vara del i nämndens samråd med brukar- och intresseorganisationer som  är tvingande enligt  lagen  om  
Stöd och service till vissa funktionshindrade, (§ 15, p7)  och  rekommenderat i socialtjänstlagen, (3 kap 5§) 
och i hälso- och sjukvårdslagen, (§8). 

Uppgifter: 

  vara nämndens forum  för samråd i planerings, utvecklings-och uppföljningsprocesserna inom  
verksamheterna 

bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning 

  bevaka att det finns bostäder och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 

  

Rådet har elva ledamöter. Sociala omsorgsnämnden utser tre ledamöter och funktionshinderorganisation-
erna utser åtta. 

Lokalt funktionshinderråd Fritid och folkhälsonämnden 
Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
samt vara en del i nämndens samordningsuppdrag kring lokalt inflytande.   

Uppgift: 
Föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i områden inom förvaltningens ansvar; lokalt 
inflytande, främja hälsa, fritid, friluftsliv, föreningsverksamhet, folkhälsa. 

Rådet har elva ledamöter. Fritid- och folkhälsonämnden utser tre ledamöter, pensionärsorganisationerna 
utser fyra ledamöter och funktionshinderorganisationerna utser fyra. Namngivna ersättare finns utsedda för 
organisationernas ledamöter. Dessa medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande. 

§ 4 Administration 

Respektive förvaltningskontor administrerar de lokala funktionshinderråden och Stadsledningskansliet det 
Centrala funktionshinderrådet. 

Alla råden sammanträder minst fyra gånger per år. Ett av sammanträdena ska ge möjlighet att yttra sig 
över kommande års budget. I övrigt beslutar varje råd om sina egna rutiner. 

Kommunens funktionshinderkonsulent medverkar vid samtliga råd och kommunens tillgänglighetskonsu-
lent medverkar vid det centrala funktionshinderrådet. 
 
Funktionshinderråden har möjlighet att adjungera personer till råden vid behov. 

§ 5 Uppföljning 

Borås Stads Författningssamling 2017 



 

  

 

 
   

 

 
 

Reglemente för Funktionshinderrådet 014:9 

Uppföljning av rådens arbete ska genomföras inför ny mandatperiod 2019. 

§ 6 Ersättning 

Ersättning till funktionshinderrådets ledamöter utgår enligt Kommunfullmäktiges beslut om bestämmelser 
för ersättningar till kommunens förtroendevalda. För ersättning utöver ovanstående fattar enskild 
nämnd/styrelse beslut. 

Borås Stads Författningssamling 2017 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Försäljning av fastigheten Makrillen 11 vid 

Brodalsmotet, Kyrkängsgatan/Varbergsvägen 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen säljer fastigheten Makrillen 11 till Lidl Sverige KB och Borås 

kommuns Parkerings AB för 6 695 700 kr respektive 5 113 080 kr enligt 

upprättade köpeavtal samt godkänna upprättat genomförandeavtal. 

 

 

 

Datum 

2022-11-17 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-21 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00805 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Peter Zettergren 
 

Datum 

2022-11-03 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Zettergren 
Handläggare 
033 357294 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00805 3.1.2.2 

  

 

Försäljning av fastigheten Makrillen 11 vid 

Brodalsmotet, Kyrkängsgatan/Varbergsvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen säljer fastigheten Makrillen 11 till Lidl Sverige KB och Borås 

kommuns Parkerings AB för 6 695 700 kr respektive 5 113 080 kr enligt 

upprättade köpeavtal samt godkänna upprättat genomförandeavtal. 

Ärendet i sin helhet 

Lidl Sverige KB och Borås kommuns Parkerings AB begärde i november 2019 

markanvisning för fastigheten Makrillen 11. Marken är i nuvarande plan utlagd 

som ”område för handelsändamål” och belägen i hörnet 

Varbergsvägen/Kyrkängsgatan intill S:t Ansgars griftegård och riksväg 40. 

Parterna avser att bygga ett parkeringshus i fyra våningar med ca 200 

parkeringsplatser samt en livsmedelsbutik, omfattande ca 1 900 m², placerad i 

bottenplan. Två separata köpeavtal har tecknats med parterna om försäljning av 

mark samt ett gemensamt genomförandeavtal som reglerar sanering, 

kompensationsåtgärder samt flytt av gångbana. Köpeskilling har satts till 

6 695 700 kr respektive 5 113 080 kr och grundar sig på värderingar utförda av 

Svefa och Fastighetskoll i Väst AB. 

Två miljötekniska markundersökningar har genomförts som påvisar att marken 

behöver saneras, bl.a. har förhöjda halter av bly påvisats i jord och grundvatten. 

Dessa bägge undersökningar kommer att ligga till grund för kommande 

masshantering och sanering. Den kostnadsberäkning som tagits fram för 

sanering indikerar en kostnad på cirka 5 000 000 kronor. Kommunen bekostar 

saneringen upp till ett belopp om 6 000 000 kronor, därefter bekostar parterna 

den eventuellt överskjutande delen. 

Inom och i anslutning till fastigheten Makrillen 11 står det idag 40 stycken träd 

(lindar) fördelade i 6 rader. Av dessa 40 stycken träd behöver 30 stycken 

avverkas för byggnationens skull och för 18 stycken av dessa träd krävs dispens 

från Länsstyrelsen eftersom planterade träd i alléer är biotopskyddade. Parterna 

har ansökt till Länsstyrelsen om dispens från biotopskydd och skulle dispens 

inte beviljas faller avtalen. Parterna förbinder sig att som kompensationsåtgärd 

för de 30 stycken träd som måste avverkas betala ett exploateringsbidrag till ett 

belopp om 4 182 188 kronor. Beloppet bedöms motsvara 

återanskaffningskostnaden för träden (Alnarpsmodellen 2.2). 
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Exploateringsbidraget kommer att användas för att plantera in träd inom andra 

delar av staden för att knyta samman befintliga trädplanteringar utmed 

Trandaredsgatan, från Hultarondellen till Trandareds torg. Det är flera träd som 

mår dåligt som behöver tas ned och luckor där det har dött bort träd. 

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal – Lidl Sverige KB, 2022-11-01 

2. Köpeavtal – Borås kommuns Parkerings AB, 2022-11-01 

3. Genomförandeavtal - Lidl Sverige KB/Borås kommuns Parkerings AB, 

2022-11-01 

4. Bilaga 1 – Köpeavtal, 2022-11-01 

5. Bilaga 2 – Köpeavtal, 2022-11-01 

6. Bilaga 1 – Genomförandeavtal, 2022-11-01 

 

  

Beslutet expedieras till 

1. Tekniska Förvaltningen, tekniska@boras.se 

2. Miljöförvaltningen, miljoforvaltningen@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 
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- Kostnad flytt av gång- och cykelväg,
  portal, gatubelysning m.m. enligt genomförandeavtal 
  med Borås Stad
  Fördelning 50% Lidl och 50% P-bolag
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GENOMFÖRANDEAVTAL 
avseende åtgärder inför byggnation 

av Borås Makrillen 11 
 
 

 
Parter: Borås Stad    Org.nr: 212000-1561 

genom Kommunstyrelsen 
501 80  BORÅS,  
 
nedan kallad Kommunen 
 
Lidl Sverige KB  Org.nr: 969667-6312 
Box 6087 
175 06  JÄRFÄLLA, 
 
nedan kallat Lidl 
 
Borås kommuns Parkerings AB Org.nr: 556062-1640 
Bryggaregatan 19-21 
503 38  BORÅS, 
 
nedan kallad P-bolaget 
 
nedan kallas Lidl och P-bolaget ihop för Parterna. 
 
 

Bakgrund: Lidl Sverige KB och Borås kommuns Parkerings AB begärde i 
november 2019 markanvisning för fastigheten Borås Makrillen 11. 
 
Marken är i nuvarande plan utlagd som ”område för handelsändamål” 
och belägen i hörnet Varbergsvägen/Kyrkängsgatan intill S:t Ansgars 
griftegård och riksväg 40. Förslaget är att utveckla en idé om att bygga 
ett parkeringshus i fyra våningar med ca 200 parkeringsplatser samt en 
livsmedelsbutik, omfattande ca 1 900 m², placerad i bottenplan. 
 
Kommunstyrelsen har den 2021-03-22 ingått markanvisningsavtal 
med Lidl Sverige KB och Borås kommuns Parkerings AB, där 
Parterna har ensamrätt att fram till den 2023-06-30 förhandla med 
kommunen om förvärv av kvartersmarken samt övriga villkor om: 
 

• flytt av befintlig gångbana 
 

• kompensationsåtgärder 
 
• sanering 
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För att kunna bebygga fastigheten Borås Makrillen 11 enligt ovan, så 
har gällande tomtindelning upphävts, detta gjordes genom en ändring 
av detaljplanen som vann laga kraft 2021-05-19. 
 
Detta genomförandeavtal syftar till att beskriva och formalisera de 
åtgärder som måste genomföras inför en exploatering av Borås 
Makrillen 11. 

 
 
Åtgärder: 

 
 

FLYTT AV GÅNGBANA 
På grund av Parternas etablering behöver en gångväg utmed 
Kyrkängsgatan flyttas och förläggas till andra sidan mot kyrkogården. 
Borås Stads Tekniska förvaltning genomför flytten av gångbana samt 
ytterligare åtgärder som flytten medför såsom flytt av belysning och 
portal, uppförandet av refug etc. Alla åtgärder skall till fullo bekostas 
av Parterna. Kommunen skickar faktura när åtgärderna är 
färdigställda. Parterna samordnar dessa åtgärder och sin egen 
byggnation med Tekniska förvaltningen. 
 
 
KOMPENSATIONSÅTGÄRDER 
Inom och i anslutning till fastigheten Borås Makrillen 11 står det idag 
40 stycken träd (lindar) fördelade i 6 rader. Av dessa 40 stycken träd 
behöver 30 avverkas för byggnationens skull och för 18 av dessa träd 
krävs dispens från Länsstyrelsen eftersom planterade träd i alléer är 
biotopskyddade. Se bilaga 1, träd markerade med röd ring ska 
avverkas förutsatt att dispens beviljas. Parterna ansöker till 
Länsstyrelsen om dispens från biotopskydd. Kommunen avverkar 
träden i samband med den sanering som ska utföras efter Parternas 
skriftliga godkännande enligt detta genomförandeavtal, se punkten 
”Markföroreningar” nedan. 
 
Parterna förbinder sig att som kompensationsåtgärd till Kommunen 
betala ett exploateringsbidrag till ett belopp om 4 182 188 kronor. 
Beloppet bedöms motsvara återanskaffningskostnaden för träden 
(Alnarpsmodellen 2.2). Parterna delar på kostnaden och Kommunen 
översänder faktura till var och en. 
 
Beloppet grundar sig på de 30 stycken träd som behöver tas ned för 
byggnationens skull. Skulle färre träd behöva tas ned skall reglering 
göras av beloppet enligt upprättad värdering. 
 
Ersättningen ska betalas i samband med att träden avverkas, dock 
senast tre månader efter tillträdesdagen. Genom erläggandet av 
ersättningen har Parterna till fullo fullgjort sitt ansvar för 
kompensationsåtgärder. 
 
 

 MARKFÖRORENINGAR 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning (Cowi Rapport 
A22717/-60-10-N-RAP) har genomförts som påvisar förhöjda halter 
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av metaller i grundvattnet. För att kunna avgränsa påträffade 
föroreningar har en kompletterande markmiljöundersökning (Rapport 
A22717/-60-10-MMU ÄTA 1-RAP) utförts, som ligger till grund för 
kommande masshantering/sanering. Dessa rapporter har Parterna 
tagit del av. 
 
Innan Parterna tillträder sina respektive fastigheter ska marksanering 
utföras. Detta hanteras och bekostas, upp till ett visst belopp, av 
Kommunen. Marksanering ska då utföras i den omfattning som krävs 
för att marken ska kunna användas i enlighet med gällande stadsplan. 
Kommunen ansvarar för åtgärdande av markföroreningarna inom 
fastigheten Borås Makrillen 11 i den omfattningen att fastigheten kan 
bebyggas med en livsmedelsbutik och parkeringshus. Parterna har fått 
ta del av den ansökan som Kommunen gjort avseende ”anmälan om 
avhjälpande åtgärd”. 
 
Kommunen är skyldig att följa de krav och anvisningar som kan 
komma att ställas av myndighet och inhämta nödvändiga tillstånd. 
Marksaneringen är en isolerad entreprenad. Efter färdigställd sanering 
kommer ingen återfyllning av området att göras. Kommunen och 
Parterna ska samråda kring bästa tid för att genomföra saneringen och 
inte starta densamma förrän Parternas skriftliga godkännande 
inhämtats.   
 
I det fall kostnaden för sanering visar sig stå i orimlig proportion, 
enligt Kommunens bedömning, till projektets nytta och intäkter för 
Kommunen, har Kommunen rätt att häva markköpet. Innan 
markköpet hävs ska Kommunen i samförstånd med Parterna ge 
Parterna möjlighet att bekosta den överskjutande delen av 
saneringskostnaden. Kommunen står för kostnad upp till och med 
6 000 000 kr exkl. moms. 
 
 

Giltighet: Detta avtal är för sin giltighet beroende av att avtalet godkänns av 
Kommunstyrelsen i Borås Stad. 

 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att köpeavtal tecknas 
mellan Kommunen och Lidl Sverige KB och som godkänns av 
Kommunstyrelsen i Borås Stad. 

 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att köpeavtal tecknas 
mellan Kommunen och Borås kommuns Parkerings AB och som 
godkänns av Kommunstyrelsen i Borås Stad. 
 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att dispens ges från 
Länsstyrelsen eller domstol för nedtagning av träd. 
 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att slutprov godkänts efter 
färdigställd sanering. 
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Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda 
villkor ej uppfyllts skall ersättningsskyldighet inte föreligga för någon 
part. 
 
 

 
 
 
 
Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav berörda parter tagit varsitt. 
 
 
Borås 2022 -       -      Göteborg 2022 -       - 
 
 
Borås Stad    Lidl Sverige KB 
 
 
________________________  ________________________ 
Ulf Olsson    Carl Balcer, enligt fullmakt 
Kommunstyrelsens ordförande   Fastighetsdirektör 
 
 
________________________  ________________________ 
Elisabeth Eickhoff   Christoffer Wennergren, enligt fullmakt 
Mark- och exploateringschef   Fastighetschef 
 
 
 
Borås 2022 -       - 
 
 
Borås kommun Parkerings AB 
 
 
________________________ 
Kent Gustavsson 
Ordförande 
 
 
________________________ 
Hanna Munde 
VD 
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KÖPEAVTAL 
 
 
 
 
Säljare:  Borås Stad    Org.nr: 212000-1561 

genom Kommunstyrelsen 
501 80  BORÅS 
 
överlåter genom försäljning till 
 

Köpare:  Borås kommuns Parkerings AB Org.nr. 556062-1640 
  Bryggaregatan 19-21 
  503 38  BORÅS 
 
Fastighet/Överlåtelse: Säljaren överlåter till Köparen det utrymme ur fastigheten Borås 

Makrillen 11 som är tänkt att utgöra de tre översta parkeringsplanen. 
Utrymmet ska avstyckas till en egen registerfastighet (tredimensionell 
fastighetsbildning), nedan ”3D-Fastigheten”. Se bilagda ritningar och 
beskrivning, bilaga 1 ”Huvuddel 2”. Resterande del av Borås 
Makrillen 11 ska förvärvas av Lidl Sverige KB och benämns nedan 
”Fastigheten”. Avsikten med Köparens förvärv är således att inom 
3D-Fastigheten uppföra parkering inom de tre översta 
parkeringsplanen inom fastigheten Borås Makrillen 11. 

 
Köpeskilling: Köpeskillingen för 3D-Fastigheten uppgår till 

femmiljoneretthundratrettontusenåttio 
(5 113 080) kronor. 

 
Betalning: Köpeskillingen ska betalas kontant till Säljaren senast på 

tillträdesdagen. Säljaren ställer faktura till Köparen på beloppet. 
 
Tillträde: Tillträde till området sker när saneringen är färdigställd och slutprov 

godkänts. 
 
Byggnadsskyldighet: Köparen ska senast den 2024-11-30 ha uppfyllt 

byggnadsskyldigheten. Byggnadsskyldigheten anses inte vara uppfylld 
förrän bottenplattan till byggnaden är färdig och bevis om detta 
tecknats på Säljarens avtalsexemplar av tjänsteman på 
Stadsledningskansliet, Mark- och exploateringsavdelningen. 

 
 Säljaren kan, efter skriftlig begäran från Köparen, medge ytterligare 

skälig tidsfrist för Köparen att uppfylla byggnadsskyldigheten, i det 
fall Köparen inte rimligen kunnat råda över orsaken till förseningen. 
Skriftlig begäran ska vara Säljaren tillhanda senast en månad innan 
tidsfristen löpt ut. 
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 Har Köparen inte uppfyllt byggnadsskyldigheten inom utsatt tid 

återgår köpet varvid parternas prestationer ska återgå. 
 
 Byggnadsskyldigheten uppfylld: Datum_________________ 
 
 _______________________________________________ 
 Stadsledningskansliet/ Mark- och exploateringsavdelningen 
 
Återgång av köpet: Om köpet av någon anledning går åter skall ersättningsskyldighet inte 

föreligga för någon part. Eventuell erlagd köpeskilling återbetalas. 
Ingen ränta betalas på återbetalt belopp. 

 
Fastighetsbildning: Säljaren ansöker om fastighetsbildning så snart detta avtal är 

påskrivet av alla parter och Köparen biträder ansökan. Köparen 
betalar fastighetsbildningskostnaden. 

 
Köpebrev & lagfart: Sedan köpeskilling till fullo betalts och byggnadsskyldigheten 

uppfyllts upprättar Säljaren köpebrev som utväxlas mellan parterna. 
Köparen ansöker om lagfart när köpebrev utfärdats. Köparen betalar 
lagfartskostnaden. 

 
Justering av gränser: Köparen godkänner att mindre jämkningar/justeringar av 3D-

Fastighetens blivande gränser i förhållande till faktisk byggnation och 
om de bedöms som nödvändiga vid lantmäteriförrättningen för att 
åstadkomma en lämplig fastighetsbildning. 

 
Utgifter & inkomster: Säljaren ska fram till och med tillträdesdagen svara för samtliga 

utgifter för det överlåtna området. Efter tillträdesdagen ska utgifterna 
för området belasta Köparen. Motsvarande gäller för eventuella 
inkomster. 

 
Gällande plan: Köparen har tagit del av gällande stadsplan från 1966 med tillhörande 

handlingar och noga informerat sig om de villkor som gäller 
beträffande utnyttjande av det överlåtna området, att eventuell 
planavgift kommer att debiteras vid bygglov. 

 
Markföroreningar: En översiktlig miljöteknisk markundersökning (Rapport A22717/-

60-10-N-RAP) har genomförts avseende nuvarande Borås Makrillen 
11 som påvisar förhöjda halter av metaller i grundvattnet. För att 
kunna avgränsa påträffade föroreningar har en kompletterande 
markmiljöundersökning (Rapport A22717/-60-10-MMU ÄTA 1-
RAP) utförts, som ligger till grund för kommande 
masshantering/sanering. Dessa rapporter har Köparen tagit del av. 
Hantering och kostnadsansvar behandlas i upprättat 
genomförandeavtal. 
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Fastighetens skick: Köparen har innan Tillträdesdagen haft möjlighet att undersöka och 
besiktiga nuvarande Borås Makrillen 11. 

 
 Utöver det som framkommer under punkten ”Markföroreningar” 

har Säljaren förklarat att det inte finns några utfästelser över markens 
beskaffenhet. Det ankommer helt på Köparen att vidta de mark- och 
grundundersökningar som erfordras för att säkerställa möjligheterna 
att utföra de bygg- och anläggningsåtgärder som Köparen önskar och 
erhåller tillstånd för. 

 
Köparen får inte utföra någon schaktning utanför nuvarande Borås 
Makrillen 11:s gränser. Köparen har förklarat sig införstådd med 
detta. Vid schaktning i närheten av de träd som ska sparas skall 
kontakt tas med Borås Stads Stadsträdgårdsmästare på Tekniska 
förvaltningen i syfte att inte skada trädets rötter. 

 
 Köparen godtar det skick nuvarande Borås Makrillen 11 befinner sig 

i vid tillträdet och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot 
Säljaren på grund av fel och brister i nuvarande Borås Makrillen 11, 
utom för sådana fel och brister som är hänförliga till behov av 
ytterligare sanering av nuvarande Borås Makrillen 11. Efter 
färdigställd sanering kommer ingen återfyllning av området att göras. 

 
 Köparen är medveten om att gällande arrendeavtal, som Säljaren har 

med Köparen, avseende markparkering inom nuvarande Borås 
Makrillen 11 upphör att gälla. Köparen ska vara avflyttade från 
området innan marksanering inleds. 

 
Servitut: För att säkerställa Säljarens gång- och cykelväg utmed Varbergsvägen 

inom nuvarande Borås Makrillen 11 ska servitut bildas till förmån för 
Säljarens fastighet Borås Innerstaden 1:1. Detta görs i kommande 
lantmäteriförrättning. Se bilaga 2. 

 
Arrende: Köparen arrenderar idag, av Säljaren, nuvarande fastigheten Borås 

Makrillen 11 samt del av fastigheten Borås Innerstaden 1:1 för 
markparkering. Gällande arrendeupplåtelse behöver på 
tillträdesdagen regleras i form av att endast gälla del av Borås 
Innerstaden 1:1. Ingen reglering/avräkning av redan betald 
arrendeavgift för innevarande period kommer att göras. Köparen ska 
vara avflyttade från området innan marksanering inleds. Säljaren 
informerar Köparen om avflyttning och ger Köparen skälig tid för 
detta. 

 
Servitutsavtal: Köparen är medveten om att Säljaren tecknar ett servitutsavtal med 

Lidl Sverige KB om att få nyttja del av Borås Innerstaden 1:1 som in- 
och utfart till deras blivande fastighet. Köparen har tagit del av 
servitutsavtalet. 
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Ledningar: Säljaren har informerat Köparen om vilken kännedom man har om 
ledningar inom nuvarande Borås Makrillen 11. Bl.a. har Borås 
kommun Parkerings AB ledningar och belysningsstolpar inom 
nuvarande Borås Makrillen 11. 

 
Det åligger Köparen att komma överens med ledningsägarna om flytt 
eller skrotning av dessa ledningar. Om dessa ledningar behöver 
flyttas bekostas denna flytt av Köparen. 

 
 Det åligger Köparen att undersöka förekomst av ytterligare ledningar 

inom nuvarande Borås Makrillen 11 och att träffa överenskommelser 
med ledningsägare om en eventuell flytt. 

 
Anslutningsavgifter: Anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el o dyl. betalas av 

Köparen enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället. Det 
åligger Köparen att kontakta respektive bolag för att erhålla 
information om samt tidpunkt, omfattning och villkor för sådana 
anslutningar. 

 
Giltighet: Detta avtal är för sin giltighet beroende av att avtalet godkänns av 

Kommunstyrelsen i Borås Stad. 
 
 Detta avtal är för sin giltighet beroende av att ett gemensamt 

genomförandeavtal tecknas mellan Säljaren, Köparen och Lidl 
Sverige KB och som godkänns av Kommunstyrelsen i Borås Stad. 

 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att köpeavtal tecknas 
mellan Säljaren och Lidl Sverige KB om försäljning av Fastigheten 
och som godkänns av Kommunstyrelsen i Borås Stad. 
 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att dispens ges från 
Länsstyrelsen eller domstol för nedtagning av träd. 
 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att slutprov godkänts efter 
färdigställd sanering. 
 
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda 
villkor ej uppfyllts skall ersättningsskyldighet inte föreligga för någon 
part. Kommunen återbetalar eventuell erlagd köpeskilling till 
Köparen utan ränta. 
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav berörda parter tagit varsitt. 
 
 
Borås 2022 -       -      Borås 2022 -       - 
 
 
Borås Stad    Borås kommuns Parkerings AB 
 
 
________________________  ________________________ 
Ulf Olsson    Kent Gustavsson 
Kommunstyrelsens ordförande   Ordförande 
 
 
________________________  ________________________ 
Elisabeth Eickhoff   Hanna Munde 
Mark- och exploateringschef   VD 
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KÖPEAVTAL 
 
 
 
 
Säljare:  Borås Stad    Org.nr: 212000-1561 

genom Kommunstyrelsen 
501 80  BORÅS 
 
överlåter genom försäljning till 
 

Köpare:  Lidl Sverige KB  Org.nr. 969667-6312 
  Box 6087 
  175 06  JÄRFÄLLA 
 
Fastighet/Överlåtelse: Säljaren överlåter till Köparen fastigheten Borås Makrillen 11, med 

undantag av det utrymme som är tänkt att utgöra de tre översta 
parkeringsplanen, nedan ”Fastigheten”. Utrymmet ska avstyckas till 
en egen registerfastighet (tredimensionell fastighetsbildning). Se 
bilagda ritningar, bilaga 1. Utrymmet förvärvas av Borås kommuns 
Parkerings AB och benämns nedan ”3D-Fastigheten” och i Bilaga 1 
”Huvuddel 2”. Avsikten med Köparens förvärv är således att inom 
Fastigheten uppföra en matvarubutik och parkering inom det första 
parkeringsplanet. 

 
Köpeskilling: Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till 

sexmiljonersexhundranittiofemtusensjuhundra 
(6 695 700) kronor. 

 
Betalning: Köpeskillingen ska betalas kontant till Säljaren senast på 

Tillträdesdagen. Säljaren ställer faktura till Köparen på beloppet. 
 
Tillträdesdagen: Tillträde till området sker när saneringen är färdigställd och slutprov 

godkänts.  
 
Byggnadsskyldighet: Köparen ska senast den 2024-11-30 ha uppfyllt 

byggnadsskyldigheten. Byggnadsskyldigheten anses inte vara uppfylld 
förrän bottenplattan till byggnaden är färdig och bevis om detta 
tecknats på Säljarens avtalsexemplar av tjänsteman på 
Stadsledningskansliet, Mark- och exploateringsavdelningen. 

 
 Säljaren kan, efter skriftlig begäran från Köparen, medge ytterligare 

skälig tidsfrist för Köparen att uppfylla Byggnadsskyldigheten, i det 
fall Köparen inte rimligen kunnat råda över orsaken till förseningen. 
Skriftlig begäran ska vara Säljaren tillhanda senast en månad innan 
tidsfristen löpt ut. 
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 Har köparen inte uppfyllt Byggnadsskyldigheten inom utsatt tid 

återgår köpet varvid Parternas prestationer ska återgå. 
 
 Byggnadsskyldigheten uppfylld: Datum_________________ 
 
 _______________________________________________ 
 Stadsledningskansliet/ Mark- och exploateringsavdelningen 
 
Återgång av köpet: Om köpet av någon anledning går åter skall ersättningsskyldighet inte 

föreligga för någon part. Eventuell erlagd köpeskilling återbetalas. 
Ingen ränta betalas på återbetalt belopp.  

 
Fastighetsbildning: Säljaren ansöker om fastighetsbildning så snart detta avtal är 

påskrivet av alla parter och Köparen biträder ansökan. Köparen 
betalar fastighetsbildningskostnaden. 

 
Köpebrev & lagfart: Sedan köpeskilling till fullo betalts och byggnadsskyldigheten 

uppfyllts upprättar Säljaren köpebrev som utväxlas mellan parterna. 
Köparen ansöker om lagfart när köpebrev utfärdats. Köparen betalar 
lagfartskostnaden. 

 
Justering av gränser: Köparen godkänner att mindre jämkningar/justeringar av 

Fastighetens blivande gränser i förhållande till faktisk byggnation och 
om de bedöms som nödvändiga vid lantmäteriförrättningen för att 
åstadkomma en lämplig fastighetsbildning.  

 
Utgifter & inkomster: Säljaren ska fram till och med tillträdesdagen svara för samtliga 

utgifter för det överlåtna området. Efter tillträdesdagen ska utgifterna 
för området belasta Köparen. Motsvarande gäller för eventuella 
inkomster. 

 
Parkeringsplatser: Köparen uppfyller gällande parkeringsnorm i redan beviljat bygglov. 
 
Gällande plan: Köparen har tagit del av gällande stadsplan från 1966 med tillhörande 

handlingar och noga informerat sig om de villkor som gäller 
beträffande utnyttjande av Fastigheten. Köparen är medveten om att 
eventuell planavgift kommer att debiteras vid bygglov. 

 
Markföroreningar: En översiktlig miljöteknisk markundersökning (Rapport A22717/-

60-10-N-RAP) har genomförts avseende nuvarande Borås Makrillen 
11 som påvisar förhöjda halter av metaller i grundvattnet. För att 
kunna avgränsa påträffade föroreningar har en kompletterande 
markmiljöundersökning (Rapport A22717/-60-10-MMU ÄTA 1-
RAP) utförts, som ligger till grund för kommande 
masshantering/sanering. Dessa rapporter har Köparen tagit del av. 
Hantering och kostnadsansvar behandlas i upprättat 
genomförandeavtal. 
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Fastighetens skick: Köparen har innan Tillträdesdagen haft möjlighet att undersöka och 

besiktiga nuvarande Borås Makrillen 11. 
 
 Utöver det som framkommer under punkten ”Markföroreningar” 

har Säljaren förklarat att det inte finns några utfästelser över markens 
beskaffenhet. Det ankommer helt på Köparen att vidta de mark- och 
grundundersökningar som erfordras för att säkerställa möjligheterna 
att utföra de bygg- och anläggningsåtgärder som Köparen önskar och 
erhåller tillstånd för. 

 
Köparen får inte utföra någon schaktning utanför nuvarande Borås 
Makrillen 11:s gränser. Köparen har förklarat sig införstådd med 
detta. Vid schaktning i närheten av de träd som ska sparas skall 
kontakt tas med Borås Stads Stadsträdgårdsmästare på Tekniska 
förvaltningen i syfte att inte skada trädets rötter. 

 
 Köparen godtar det skick nuvarande Borås Makrillen 11 befinner sig 

i vid tillträdet och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot 
Säljaren på grund av fel och brister i nuvarande Borås Makrillen 11, 
utom för sådana fel och brister som är hänförliga till behov av 
ytterligare sanering av nuvarande Borås Makrillen 11. Efter 
färdigställd sanering kommer ingen återfyllning av området att göras. 

 
 Säljaren garanterar att gällande arrendeavtal som Säljaren har med 

Borås kommuns Parkerings AB upphör på Tillträdesdagen och att 
Borås kommun Parkerings AB senast på Tillträdesdagen avflyttat 
från nuvarande Borås Makrillen 11. 

 
Servitut: För att säkerställa Säljarens gång- och cykelväg utmed Varbergsvägen 

inom fastigheten Borås Makrillen 11 ska servitut bildas till förmån för 
Säljarens fastighet Borås Innerstaden 1:1. Detta görs i kommande 
lantmäteriförrättning. Se bilaga 2. 

 
För att säkerställa Köparens tillgång till Fastigheten via fastigheten 
Innerstaden 1:1, in- och utfartsväg under riksvägen samt en mindre 
köryta, tecknar Köparen och Säljaren ett avtalsservitut som Säljaren 
har rätt att registrera i fastighetsregistret. 

 
Ledningar Säljaren har informerat Köparen om vilken kännedom man har om 

ledningar inom nuvarande Borås Makrillen 11. Bl.a. har Borås 
kommun Parkerings AB ledningar och belysningsstolpar inom 
nuvarande Borås Makrillen 11. 

 
Det åligger Köparen att komma överens med ledningsägarna om flytt 
eller skrotning av dessa ledningar. Om dessa ledningar behöver 
flyttas bekostas denna flytt av Köparen. 

 



Sida 4 av 5 
 

 Det åligger Köparen att undersöka förekomst av ytterligare ledningar 
inom Fastigheten och att träffa överenskommelser med 
ledningsägare om en eventuell flytt. 

 
Anslutningsavgifter: Anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el o dyl. betalas av 

Köparen enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället. Det 
åligger Köparen att kontakta respektive bolag för att erhålla 
information om samt tidpunkt, omfattning och villkor för sådana 
anslutningar. 

 
Giltighet: Detta avtal är för sin giltighet beroende av att avtalet godkänns av 

Kommunstyrelsen i Borås Stad. 
 
 Detta avtal är för sin giltighet beroende av att ett gemensamt 

genomförandeavtal tecknas mellan Säljaren, Köparen och Borås 
kommuns Parkerings AB och som godkänns av Kommunstyrelsen i 
Borås Stad. 

 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att köpeavtal tecknas 
mellan Säljaren och Borås kommun Parkerings AB om försäljning av 
3D-Fastigheten och som godkänns av Kommunstyrelsen i Borås 
Stad. 

Detta avtal är för sin giltighet beroende av att dispens ges från 
Länsstyrelsen eller domstol för nedtagning av träd. 

Detta avtal är för sin giltighet beroende av att slutprov godkänts efter 
färdigställd sanering. 

 
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda 
villkor ej uppfyllts skall ersättningsskyldighet inte föreligga för någon 
part. Kommunen återbetalar eventuell erlagd köpeskilling till 
Köparen utan ränta. 
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav berörda parter tagit varsitt. 
 
 
Borås 2022 -       -      Göteborg 2022 -       - 
 
 
Borås Stad    Lidl Sverige KB 
 
 
 
________________________  ________________________ 
Ulf Olsson    Carl Balcer 
Kommunstyrelsens ordförande   Fastighetsdirektör 
 
 
________________________  ________________________ 
Elisabeth Eickhoff   Christoffer Wennergren 
Mark- och exploateringschef   Fastighetschef 
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Intern kontrollplan 2023 för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av intern kontrollplan 2023 för Borås Stads bolag godkänns.  

 

Sammanfattning  

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att den interna kontrollen i bolagen 

till stora delar är god. Men arbetet med det systematiska interna kontrollarbetet 

behöver fortsätta att utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges Regler 

för intern kontroll. Varje bolag ska enligt reglerna årligen upprätta en riskanalys 

och en intern kontrollplan samt ha antagna konkreta regler och anvisningar för 

en god intern kontroll, vilket alla bolag inte har. Det interna kontrollarbetet 

görs även med olika grad av politisk inblandning. Kommunstyrelsen vill därför 

betona vikten av att bolagen arbetar aktivt så att det interna kontrollarbetet 

införlivas och blir en naturlig del i bolagens verksamhet samt att styrelserna 

deltar i arbetet.  

 

Ärendet i sin helhet 

Varje bolag ska i samband med inlämnandet av budget inkomma med riskanalys 

och intern kontrollplan för det kommande året till Kommunstyrelsen.  

Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna 

kontrollen i Borås Stad. Varje nämnd respektive bolag har det yttersta ansvaret 

för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. 

Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen 

utvärdera systemet för intern kontroll, och göra de förbättringar som behövs. I 

detta ärende behandlas bolagens arbete med den interna kontrollen, medan 

nämndernas interna kontrollarbete behandlas i separat ärende. 

Intern kontroll omfattar kommunkoncernens organisation, rutiner och system 

och syftar bland annat till att: 

 säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

 säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

 minimera risker, säkra system och rutiner 
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 trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

 säkra en rättvisande redovisning 

 skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 

Utvärdering av intern kontrollplan 2023 i bolagen 

Av bolagens inrapportering framgår att samtliga bolag förutom Akademiplatsen 

AB har inkommit med upprättad riskanalys och intern kontrollplan. Styrelsen i 

Akademiplatsen AB har inte antagit någon internkontrollplan då det ligger ett 

förslag att bolagets verksamheter ska flyttas över till andra bolag.  

Det systematiska intern kontrollarbetet har kommit olika långt i bolagen. 

Bolagen arbetar numera aktivt och har införlivat intern kontroll som en löpande 

del i verksamheten, men samtliga bolag behöver säkerställa att Borås Stads 

regler för intern kontroll följs fullt ut. 

Det interna kontrollarbetet sker även med olika grad av politisk inblandning. I 

vissa fall är styrelsen involverad i såväl riskarbete som beslut och i vissa fall tar 

styrelsen beslut utan att ha varit aktiv i riskanalysarbetet. Överlag har styrelserna 

blivit mer involverade i riskarbetet och framtagandet av intern kontrollplan, 

vilket ses som en positiv utveckling. Att styrelsen genomför en egen riskanalys 

är en del i utvecklingen av intern kontroll.  

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens systematiska arbete med intern 

kontroll har utvecklats och förbättrats jämfört med tidigare år. Sammantaget 

bedömer Kommunstyrelsen  att den interna kontrollen i bolagen till stora delar 

är god, men att arbetet med det interna kontrollarbetet behöver fortsätta att 

utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges Regler för intern kontroll. 

Varje bolag ska enligt reglerna årligen upprätta en riskanalys och en intern 

kontrollplan samt ha antagna konkreta regler och anvisningar för en god intern 

kontroll, vilket alla bolag inte har. Kommunstyrelsen vill betona vikten av att 

bolagen arbetar aktivt så att det interna kontrollarbetet införlivas och blir en 

naturlig del i bolagens verksamhet samt att styrelserna deltar i arbetet.  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga - Sammanställning av bolagens inrapporterade internkontrollplan 2023 

2. Bilaga - Bolagens inrapporterade material, inkommen handling nr 1-3, 5, 7, 8, 

10, 12-15 
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Beslutet expedieras till 

1. De kommunala bolagen; AB Bostäder i Borås, AB Sandhultsbostäder, AB 

Toarpshus, Akademiplatsen AB, Borås Djurpark & Camping AB, Borås Elnät 

AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås kommuns Parkerings AB, Borås 

Stadshus AB,  BoråsBorås TME AB, Fristadbostäder AB, Industribyggnader i 

Borås AB, Inkubatorn i Borås AB, Viskaforshem AB. 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Sammanställning av bolagens inrapportering av arbetet
med intern kontroll 2023

Bolag Plan/Riskanalys 2022 Kommentar

Borås Stadshus AB ja

Inkubatorn i Borås AB ja

AB Bostäder i Borås ja

AB Sandhultsbostäder ja

AB Toarpshus ja

Fristadbostäder AB ja

Viskaforshem AB ja

Borås Energi och Miljö AB ja

Borås Elnät AB ja

Borås Djurpark & Camping AB ja

Borås kommuns Parkerings AB ja

Industribyggnader i Borås AB ja

BoråsBorås TME AB ja

Akademiplatsen AB nej

Ingen internkontrollplan antagen av styrelsen 
då verksamheterna ska flyttas över till andra 
bolag enligt ett politiskt uppdrag.

andel ja:
93%



 

Borås INK
Riskanalys & Plan för Intern kontroll 2023

Borås INK Riskanalys och plan för intern kontroll 2023 (002).xlsm



Omvärlden BORÅS INK 1900-01-00

RÖR EJ
Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

OM1 Politiskt beslut
Beslut som påverkar verksamheten men 
som vi ej äger 2 2 4 2 Följa våra nya ägardirektiv. 2020-10-01 2020-10-21 2021-10-15 2022-10-07

OM3 Förtroende Minskat förtroendekapital/anseende 2 3 6 3

Kontinuerlig dialog med våra 
intressenter, vara tydliga i vår 
kommunikation och i våra resultat. 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

OM4
Offentlig 
Finansiering 

Ingen finansiering ifrån den offentliga 
sektorn. 2 2 4 4

Ägarfråga, Hitta en lösning på en trygg 
och långsiktig finansiering 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

OM5
Öppen 
kontorsmiljö Dålig säkerhet, stöld, sekretess 2 2 4 2

Informera medarbetare och kunder. 
Lås dörrar och fönster till kontor. Rutin 
för nyckelutlämning. 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

OM6 IT säkerhet
Data Intrång, kan skada vårt anseende 
och förtroende 2 4 8 4

IT-äkerheten bör gransas om den är 
tillräcklig idag. 2021-10-12 2021-10-21 2021-10-15 2022-10-07

Konsekvens
1. Försumbar (obetydlig för de olika intressenterna och bolaget) 
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som bolaget) 
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och bolaget) 
4. Allvarlig (så stor att fel helt enkelt inte får förekomma) Sannolikhet

Sannolikhet
 1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig) 
2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå) 
3. Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå) 
4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)

Om risken bedöms vara hög, d v s 9 eller högre, ska risken tas med i den interna kontrollplanen I planen specificeras riskbilden, 
vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska genomföras.  

Senast uppdaterad 2022-10-11



Verksamheten BORÅS INK 1900-01-00

RÖR EJ

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

V1 Organisation Att vi inte når ägares förväntningar
2 3 6 3

Årlig uppföljning av ägardirektiv i styrelsen samt löpande Pluppsamtal med ägarna. 2020-10-01 2020-10-12 2020-10-12

2022-10-07
V3 Finansiering Ej tillräcklig finansiering för befintlig verksamhet

3 3 9 4
Arbeta långsiktigt och kommunicera uppnådda resultat. Agera opporunistiskt vid 
behov. Ta plats lokalt, regionalt och nationellt. Kvantifiera kundnyttan.

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15

2022-10-07
V4 Finansiering Risk att förlora kompetens om finansiering uteblir

2 3 6 3

Arbeta förebyggande och långsiktigt med både personal och finansiärer för att klara 
ev svängningar i finansiering, utebliven projektfinansering ökar risken att förlora 
kompetens, vilket då kan leda till att bolaget inte kan uppfylla sitt mål. 

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15

2022-10-07
V5 Finansiering Missade ansökningar-dåligt bevakade utlysningar

2 4 8 3

Intern ansvarsfördelning avs. finansiärer och utlysningar. 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15

2022-10-07
V6 Organisation Liten organisation/ sårbara om någon blir långvarigt 

sjuk 2 3 6 3
Arbeta förebyggande med företagshälsovård. Friskvård. Vara noggran med 
dokumentation. Aldrig spara vitiga dokument lokalt på datorn. 

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15

2022-10-07
V7 Kostnader Ökade lokalkostnader

2 3 6 2
Borås INK kan inte påverka hyreshöjningen och dess utveckling då vi hyr i andra 
hand av LFF 

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15

V8 AffärsutvecklingsprocessenMissnöjda kunder
2 3 6 3

Årlig NKI med utvärdering och återkoppling. Vekovis kontak med våra 
kunder minskar risken för överraskningar.

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
V9 AffärsutvecklingsprocessenViktigt med kompetensutveckling så personalen 

följer och hänger med i tidsomställningen. 1 2 2 3
Kompetensutveckling stäms årligen av i samband med medarbetarsamtal.

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
V10 Affärsutvecklingsprocesse

n
Kvalite i erbjudande till kunder beroende på 
finansiering 2 3 6 3

Definiera och kvalitetssäkra lägsta nivå på erbjudande till kund. Överträffa 
förväntningar! NKI

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
V11 Säljprocess För högt inflöde (för låg bemanning)

2 2 4 2
Veckovis avstämning av ev internt arbetsbelastning

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
V12 Sälj/kommunikationsproce

ssen
För lågt kvalitativt inflöde (vi har inga bra case att 
arbeta med)

2 2 4 3

Var tydlig i målgruppsbeskrivningen och erbjudande. Arbeta med utvalda 
partners. Kommunicera goda exempel. Viktigt att delta i både öppna och 
stängda aktiviteter utanför verksamheten.

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
V13 Administration och rutiner För mycket administration riskerar att hämma 

kvalite till kunder 2 3 6 3
Skapa rutiner för återkommande admi. Samordna admin.funktioner med 
övriga partners och TFC. Prioritera ALLTID kund. 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07



Personal och löner BORÅS INK 1900-01-00

RÖR EJ
Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

P1 Felrekrytering Felrekrytering
2 3 6 2

Provanställning 6 mån 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

P2 Kompentensförsörjning
Att ej anpassa kompentens efter omvärld och 
utveckling

1 2 2 1
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

P3 Sjukfrånvaro Lång och kostsam sjukfrånvaro
2 2 4 2

Åtgärsplan 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

P4 Lön i ej tid Att lön ej utbetalas i tid
1 1 1 2

Inplanerinad rutin 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

P5 Fel lön Felaktig lön utbetalas 1 1 1 2 Inplanerinad rutin 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

P6 Personolyckor Risk för personolyckor (personal, externa) 1 3 3 2 Åtgärdsplan 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

P7
Långtidsfrånvaro 
nyckelpersoner

Flera nyckelpersoner är frånvarande en längre tid. Fler 
än 2pers 2 2 4 2 Samtal med VD 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

P8 Smittorisker för personal Corona, Influensa mm 3 1 3 2 Följa FHM rekomendationer 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

P9 Krishantering Bristfällig krishanteirng personal 1 3 3 2 Åtgärdsplan 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

P10 Minskad personalstyrka Personalstyrkan minskar drastiskt på kort tid. 1 4 4 2 Samtal med VD/Orf 2021-10-05 2021-10-05 2021-10-15 2022-10-07

P11
Team uppbyggnad/ny 
personal

Det tar tid att skapa ett nytt team som fungerar 
tillsamans. 1 4 4 2 Samtal med VD/Orf 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-15 2022-10-07

P12 Personalförlust 
Personalen får tilldelat varsit ansvarsområde om någon 
försvinner. 1 4 4 2 Samtal med VD 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-15 2022-10-07



Hyrd Fastighet (LFF) BORÅS INK 1900-01-00

RÖR EJ
Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

F1 Kontorsmiljö/Arbetsplats Risk för ej funktionell kontorsmiljö
1 1 1 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
F2 Försäkringsskydd Bristfälligt försäkringsskydd

1 2 2 2
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

F3 Brand Brand i bolagets kontor
1 2 2 2

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
F4 Avbrott, el Längre elavbrott (över ett dygn 

vintertid) 1 2 2 2
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

F5 Avbrott, vatten Längre vattenavbrott (över ett dygn 
vintertid) 1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07



Ekonomi BORÅS INK 1900-01-00

RÖR EJ
Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning Prio Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad Direkt åtgärd Ansvarig

E1
Likviditetsbrist Risk för likviditetsbrist 2 2 4 3 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07 VD/Ägare Annelie

E2
Finansiering

Risk för utebliven projektfinansieringen som 
redovisas periodvis löpande under året.

2 4 8 3
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07 VD/Orf Annelie/Stefan

E3
Övriga Intäkter Risk för uteblivna övriga hyresintäkter 2 3 6 3 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07 VD Annelie

E4
Rekvisitioner Risk för utenblivna rekvisitioner 2 3 6 3 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07 VD Annelie

E5
Övrig ekonomirapportering/Borås Stad Risk för utenblivna rapporter 1 3 3 3 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07 VD Annelie

E6
Avstämning Månadsbokslut Risk för utebliven ekonomiavstämning 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07 VD Annelie



Redovisning/Rapportering BORÅS INK 1900-01-00

RÖR EJ
Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

R1

Årsredovisningen
Risk för ofullständiga uppgifter i 
årsredovisningen

1 4 4 3
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

R2

Felaktig kontering Risk för felaktig redovisning/kontering
1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
R3

Misstämning värden Risk för olika värden i olika system 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
R4

Fel PR/BU Risk för felaktiga prognoser och budget
2 3 6 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
R6

Soc avg/källskatt Sociala avgifter och källskatt beräknas fel 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
R7

Felaktiga fakturor
Risk att felaktiga fakturor bokförs och 
betalas

1 2 2 2
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

R8
Periodisering/upplupna 
kostnader Risk att kostnader tas i fel period

1 2 2 3
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

R13

Moms Risk för felaktig hantering av moms
1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
R14

Attestregler Risk för att attestregler inte efterlevs
1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
R15

Överskriden budget Risk för överskridande av projektbudget 1 3 3 3 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
         



IT/Hjälpsystem BORÅS INK 1900-01-00

RÖR EJ
Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

IT1 Åtkomst 
personaluppgifter Obehörig åtkomst till personaluppgifter

2 2 4 3
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

IT2
Dataintrång Dataintrång

2 2 4 2
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

IT3
Felaktig information Felaktig information i våra olika system

1 2 2 2
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

IT4
Driftstörningar Driftsstörningar

2 3 6 2
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

IT5
Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system

2 2 4 3
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

IT6
Back-up Bristfälliga backup-rutiner

1 3 3 2
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

IT7
Sabotage Sabotage av hemsida och intranät

1 1 1 3
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

IT8
Felaktiga behörigheter Anställda har felaktig behörighet 

1 1 1 2
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07

IT9

Störning för kund Våra kunder kan ej läsa hemsidan pga IT-problem

1 1 1 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
IT10

Förlorade intäkter Avbrott i banksystem för intäkter eller överföringar till bank
2 4 8 2

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
IT11

Driftstörningar Nätverk
2 3 6 2

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
IT12

Behörigheter Risk för otillbörlig behörig i IT- System
1 3 3 2

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07



Lagar och andra krav BORÅS INK 1900-01-00

RÖR EJ
Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

K1

Handlingar Risk för att handlingar försvinner

1 3 3 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
K2

Ägardirektiv Risk för att ägardirektivet inte efterföljs

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
K3

Inköpspolicy
Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs 
(många beställare)

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
K4

Miljö- och kvalitetspolicy
Bristande efterlevnad av miljö- och 
kvalitetspolicy

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
K5

Arbetsmiljöpolicy Bristande efterlevnad av arbetsmiljöpolicy

1 3 3 2

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
K6

Jämställdhetsplan Bristande efterlevnad av jämställdhetsplan

1 3 3 2

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
K7

Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av brandskydd

1 3 3 2

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
K8

LOU
Bristfälliga rutiner då bolaget är en 
upphandlande myndighet (LOU)

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
K9

Dokumenthantering
Felaktig dokumenthantering kontroll 
utgående handlingar

1 1 1 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
K10 Kommunens prioriterade 

mål
Risk för att något av kommunens 
prioriterade mål ej uppfylls.

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
K11

Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är bristfällig

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07



Miljö BORÅS INK 1900-01-00

RÖR EJ
Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

M1

Kortsiktighet Risk för miljömässigt kortsiktiga styrelsebeslut

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
M2

Måluppfyllnad Miljömålen uppnås ej

1 2 2 2

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07
M3

Handlingsplan Åtgärder på handlingsplanen genomförs ej

1 2 2 2

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2022-10-07



Internkontrollplan BORÅS INK 1900-01-00

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/aktivitet Ansvarig
Status

Metod för verifiering Kontrollansvarig Tidplan Kommentar

OM4

Offentlig Finansiering Ingen finansiering ifrån den offentliga sektorn.

4 4

Ägarfråga (BORÅS STAD) VD

Pågår
Löpande pluppsamtal med 
ägarna om status och 
framtidsutsikter. Styrelse Löpande

Uppdrag av 
Styrelsen

V3

Finansiering Ej tillräcklig finansiering för befintlig verksamhet

9 4

Arbeta långsiktigt och 
kommunicera uppnådda 
resultat. Agera opporunistiskt 
vid behov. Ta plats lokalt, 
regionalt och nationellt. 
Kvantifiera kundnyttan. VD

Pågår Löpande genomgång av 
års- och projektbudget. 
Dokumenteras in i 
styrelseprotokoll. Styrelse Löpande

E2

Finansiering
Risk för utebliven projektfinansieringen som redovisas 
periodvis löpande under året.

8 3 Säkerställa befintliga rutiner 
unde året, genomgång med 
ansvarig projektansv. Ekonomiansv

Pågår
I kontakt med kommunen 
aktualisera frågan Styrelse Löpande

 

KONTROLLMOMENTHÖG >9-12 PLANERING



Revisionshistorik BORÅS INK 1900-01-00

Datum Reviderad av Kommentar

2020-09-15 Annelie Skapad och anpassad till Borås INK

2020-10-12 Annelie Förebereda inför styrmöte

2020-10-12 Annelie Stefan Genomgång enligt dagens förutsättningar inför beslut styrelsemöte 2020-10-22

2020-10-22 Styrelsemöte Genomgång av riskanalys och beslut styrelsemöte 2020-10-22

2021-10-15 Styrelsen Utskick till styrelsen inför beslut av riskanalys och plan för interkontroll 2022

2021-10-21 Styrelsemöte Genomgång av riskanalys och beslut styrelsemöte 2020-10-21

2021-10-22 Annelie Beslutat underlag inskickat till Borås Stad 2021-10-22

2022-10-11 Styrelsen 
Utskick av riskanalys interkontrollplan för 2023 till samtliga i styrelsen för 
genomgång inför beslut. 

2022-10-14 Styrelsegenomgång Styrelsen godkänner riskanalys och interkontrollplan för 2023. 

Revideras varje år!
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Regler och anvisningar för intern kontroll – Borås INK 
 
Bakgrund  

Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:  

- att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv  
- att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig  
- att de regler och riktlinjer som finns efterföljs  

 
Borås INK har kommunövergripande regler för intern kontroll. Av dessa framgår att 
nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att varje nämnd ska ha en organisation för sin interna kontroll samt 
anta regler och anvisningar för denna.  
 
Styrelsen  

Styrelsen ska för egen del löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Varje år ska styrelsen 
för egen del anta en plan för den interna kontrollen baserad på en riskanalys.  

Styrelsen ska försäkra sig om att uppföljning av den interna kontrollen för egen del utförs och 
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.  

VD  

VD ska se till att en riskanalys genomförs och med den som grund se till att förslag på intern 
kontrollplan tas fram. VD ansvarar också för att det finns konkreta regler och anvisningar för 
en god intern kontroll.  

VD ska årligen rapportera till styrelsen hur arbetet med den interna kontrollen genomförts 
och föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.  

Bolagscontroller-Ekonomiansvarig  

Bolagscontrollern ska driva bolagets arbete med intern kontroll för egen del genom att 
samordna processerna för riskanalys, intern kontrollplan och uppföljning av 
internkontrollplan samt vara kontaktperson gentemot stadsrevisionen och andra.  
 
Bolagscontrollern ska säkerställa att de kontrollmoment som ingår i den årliga interna 
kontrollplanen följs upp.  
 

Arbetsgång  
 
Riskanalys  

Kartläggning av risker kan genomföras på olika sätt t ex  

- med frågan ”Vilka rutiner eller processer får inte gå fel?”  
- genom att formulera risken, orsaken och konsekvensen enligt ”Risk att……(händelse) 

inträffar på grund av ……(orsak), vilket kan leda till ……(konsekvens).”  
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Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom nedanstående områden för att identifiera 
risker  

- Styrning och ledning  
- Ekonomi och finansiering  
- Ägarstyrning  
- Koncernens verksamhet  

Bedömning av identifierade risker ska därefter göras utifrån konsekvens och sannolikhet 
enligt nedanstående skala:  

Konsekvens  

1. Försumbar (obetydlig för de olika intressenterna och bolaget)  
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som bolaget)  
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och bolaget)  
4. Allvarlig (så stor att fel helt enkelt inte får förekomma)  

Sannolikhet  

1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig)  

2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)  

3. Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)  

4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)  

Siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras.  

Riskanalysen bör genomföras under våren (årligen).  

Intern kontrollplan Riskanalysen, i form av konsekvens och sannolikhetsbedömningen, ligger 
till grund för den interna kontrollplanen. Om risken bedöms vara hög, d v s 9 eller högre, ska 
risken tas med i den interna kontrollplanen  

I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska 
genomföras. Den interna kontrollplanen tillsammans med riskanalysen för bolagets egen del 
beslutas om i anslutning till den egna budgeten.  

 

Uppföljning intern kontrollplan  
 
Uppföljning av de angivna riskerna görs enligt den frekvens som är angiven i planen. Varje 
kontrollmoment analyseras genom att besvara följande frågor:  
 
- Vad har vi gjort?  
- Vad kom vi fram till?  
- Vad behöver åtgärdas?  
 
Uppföljning av den interna kontrollplanen beslutas om i samband med den egna 
årsredovisningen. All dokumentation sker i excelfiler. 



 

 

 
 
Borås kommuns Parkerings AB 
Org nr: 556062-1640 
 

  
parkeringboras.se 

 
p-bolaget@boras.se 

  

 

 

 
 

PROTOKOLL 
Sida 
1(4) 

Datum 
2022-10-17 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Styrelsemöte 
Datum 2022-10-17 
Tid 17,00 – 18,50 
Plats Bryggaregatan 19-21 
Närvarande ledamöter Kent Gustavsson, ordf (S)  

Daniel Swedengren (KD) 
  Keijo Loumala (S) 

Annette Bjernhagen (S)                    
                                       Micael Johansson (L) 

Christian Ekström (M)        
                                        Magnus Andersson (SD)          

Närvarande suppleanter Alison Lind (S) 
  Helena Ruderfors (C) 

Kjell Hjalmarsson (MP) (lämnade 17:45)   
                                         Lars Andrén (M)                 
                                         Rebecca-Pandora Friedman (KD) 
   

Övriga närvarande Hanna Munde, VD  
  Sara Wingren, Ekonomichef 

 

§1 Inledning  
Vice ordförande Daniel Swedengren hälsade ny ordförande, ny ledamot och ny 
VD välkomna. Ordförande Kent Gustavsson hälsade alla välkomna och förkla-
rade mötet öppnat. 

§2 Närvaro 
Frånvarande suppleant var Sam Siavashee (SD).  

§3 Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Daniel Swedengren. 

§4 Föregående mötes protokoll 
Inga synpunkter framkom gällande protokollet från föregående styrelsemöte. 

Styrelsen beslutade 
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Borås kommuns Parkerings AB 
Datum 
2022-10-17 

  
  

Sida 
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- att lägga protokollet från föregående styrelsemöte till handlingarna. 

§5 VD-rapport 
Hanna Munde informerade bland annat om markparkeringar som försvinner 
under 2023, pågående utvecklingsarbeten såsom kundundersökning och hem-
sidan, arbetet med den politiska överenskommelsen samt att bolaget åter blivit 
miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. 

VD informerade även om personalsituationen med två vakanser bland p-
värdarna då en p-värd går i pension under oktober. Rekrytering sker denna gång 
via sociala medier vilket hittills varit lyckat med många ansökningar. VD infor-
merade vidare om att en incident inträffat 12 oktober, samt att psykosocial arbets-
miljörond för Kommunals avtalsområde är genomförd. Önskemål framfördes 
från styrelsen om mer information gällande arbetsmiljöronden på nästa möte.  

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen från VD-rapporten till handlingarna. 

§6 Verksamhetsplan och Budget 2023-2025 
Hanna Munde redogjorde för förslag till verksamhetsplan 2023-2025 med vision 
och strategiska femårsmål. Sara Wingren redogjorde för förslag till budget 2023 
och plan 2024-2025 samt investeringsbudget 2023-2029. Budget 2023 visar ett 
resultat om 8 070 tkr och för planperioden 2024-2025 något lägre resultat (6 130 
tkr respektive 5 305 tkr). Intäkterna beräknas sjunka något då antalet markpark-
eringar minskar innan de åter förväntas stiga år 2025 på grund av tillskott av nya 
p-platser i p-hus Makrillen. Kostnadsnivån ligger relativt stabilt under hela plan-
perioden med undantag från markrenhållningskostnader samt räntekostnader 
som beräknas stiga.  

Styrelsen beslutade  

- att anta budget för 2023 
- att anta verksamhetsplan för 2023-2025  
- att anta ekonomisk plan för 2024-2025 

§7 Riskanalys och internkontrollplan 2023 
Hanna Munde redogjorde för riskanalys för bolaget för nästkommande år samt 
förslag till plan för intern kontroll för 2023.   

Styrelsen beslutade  

- att godkänna riskanalys för 2023 
- att anta internkontrollplan för 2023 

§8 Remissvar  
Kent Gustavsson redogjorde för två remissvar som är expedierade till Borås Stad 
2022-09-30: Samråd för detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med 
flera, Bodavallen, Borås samt samråd för detaljplan för Göta, Blåklinten 1, 
Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet, Borås. 
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Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen angående remissvar Pulsenområdet till handling-
arna. 

- att lägga informationen gällande remissvar Hässleholmen till handling-
arna. 

§9 Investeringsprojekt Makrillen 
Bygglovet har vunnit laga kraft och investeringen godkändes i KS den 21 februari 
samt KF den 24 mars. Saneringsansvaret är klart och Borås Stad kommer ansvara 
för detta. En ansökan om förlängning av markanvisningsavtalet till 2023-06-30 
är inlämnad. I juli inkom ett avslag från Länsstyrelsen gällande ansökan om att ta 
ner träd. Ett yrkande mot Länsstyrelsens beslut kring träden lämnades till Mark-
och miljödomstolen i augusti. Mark-och miljödomstolen har 11 oktober återvisat 
ärendet till Länsstyrelsen för handläggning, vilket i sig kan ta upp till sex månader. 
Två viktiga punkter som pågår är: 

- Köpeavtal mellan Borås Stad och Parkeringsbolaget gällande att förvärva 
3D-fastigheten 

- Genomförandeavtal mellan Borås Stad, Parkeringsbolaget och Lidl gäll-
ande exempelvis sanering och kompensationsåtgärder 

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen angående Makrillen till handlingarna. 

§10 Övriga frågor 
Christian Ekström undrade över energibesparingsåtgärder som bolaget planerar. 
Hanna Munde och Sara Wingren besvarade frågan. 

§11 Nästa möte 
Nästa möte är inplanerat till 7 december. Mötet hålls på Yxhammarsgården, 
Yxhammarsgatan 29, med start kl 17 och avslutas med gemensamt julbord för 
styrelse och ledningsgrupp.  

§12 Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Underskrift 
Sekreterare Ordförande 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Sara Wingren Kent Gustavsson 
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Justerare 
Underskrift 
 

Namnförtydligande 
Daniel Swedengren 
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Borås Kommuns Parkerings AB

Riskanalys &
internkontrollplan

Senast uppdaterad: 2022-09-28  

Urval:
Prio, högst: 1
Total, lägst: 50



Omvärlden Borås Kommuns Parkerings AB 2022-09-28

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad Kommentar 
OM1 Lev KK Leverantörer går i konkurs 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21
OM2 Brist i leverans Leveransförhållanden som inte fungerar 2 3 6 2 2019-01-11 2019-10-21
OM3 Myndighetsprocesser Tröga myndighetsprocesser förhindrar vår plan 3 2 6 2 2019-01-11 2019-10-21
OM4 Otrygghet Otrygghet, ökad skadegörelse, kriminella gäng 3 2 6 3 2019-01-11 2019-10-21
OM5 Politiskt beslut Beslut som påverkar men vi ej äger 2 4 8 3 2019-01-11 2019-10-21
OM6 Konjunktur Konjunkturen 3 2 6 1 2019-01-11 2022-09-28 Värdering ändrad 2022-09-28
OM7 Klimatförändringar Onormala väderförhållanden, naturkatastrofer 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21
OM8 Förtroende Minskat förtroendekapital/anseende 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21
OM9 Ekonomi Ökade räntor, andra faktorer som påverkar 3 2 6 2 2019-01-11 2019-10-21
OM10 Styrande dokument parkering Risk att styrdokument  ej är tidsenliga  1 2 2 2 2019-01-11 2020-10-26
OM11 Medicinsk påverkan tex virus Ett virus som lamslår hela världen 1 4 4 3 2020-10-15 2020-10-26
OM12 Höga elpriser och elbrist Trygghet och säkerhet påverkas negativt vid elbesparing 2 3 6 1 2022-09-28 2022-09-28 NY 2022-09-28



Verksamheten Borås Kommuns Parkerings AB 2022-09-28

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad Kommentar
V1 Intäkter Färre bilar, ej rätt produkt för kund ger minskade intäkter 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21
V2 Brist i beslut och utveckling Styrelsefrånvaro 1 4 4 3 2019-01-11 2019-10-21

V3 Kostnader Risk för försämrat resultat genom högre kostnader 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21
V4 Stödssystem Störningar  avbrott i nätverk, eller  uppföljningssystem eller 

kamerasystem, övervakningssystem
2 3 6 2 2019-01-11 2019-10-21

V5 Inköpsprocesser Risk att upphandlingar ej sker på rätt sätt enligt Lou. 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21
V6 Färre som parkerar Risk att kunder ej parkerar när vi ändrar avgiftstruktur 1 2 2 3 2019-01-11 2022-09-28 Ny avgiftstruktur införd
V6 Avbrott övervakningskameroLängre avbrott så säkerhet/trygghet påverkas negativt 2 2 4 3 2019-01-11 2019-10-21
V7 Antal parkeringsplatser 700 parkeringsplatser på tomtmark samt minskade ytor för p på gata 3 3 9 1 2019-10-15 2019-10-21



Personal och löner Borås Kommuns Parkerings AB 2022-09-28

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad Kommentar
P1 Felrekrytering Felrekrytering 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21
P2 Kompentensförsörjning Att ej anpassa kompentens efter omvärld och utveckling 2 3 6 1 2019-01-11 2019-10-21
P3 Sjukfrånvaro Lång och kostsam sjukfrånvaro 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21
P4 Lön i ej tid Att lön ej utbetalas i tid 1 1 1 2 2019-01-11 2022-09-28 Ökat sannolikheten då utbetalningen är personberoende
P5 Fel lön Felaktig lön utbetalas 1 1 1 2 2019-01-11 2022-09-28 Ökat sannolikheten då utbetalningen är personberoende
P6 Personolyckor Risk för personolyckor (personal, externa) 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21
P7 Personberoende Risk för personberoende i arbetet inom  tjänster, upphandlingar 

och inköp
2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21

P8 Långtidsfrånvaro 
nyckelpersoner

Flera nyckelpersoner är frånvarande en längre tid. Fler än 2pers 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21

P9 Smittorisker för personal Influensa mm som ger kortare sjukfrånvaro bland fler 2 1 2 3 2019-01-11 2022-09-28 Förtydligat att det handlar om kortare sjukfrånvaro
P10 Risk för hot som 

parkeringsvakt 
Parkeringsvakten kan utsättas för hotfulla situationer 3 4 12 1 2019-01-11 2019-10-21

P11 Krishantering Bristfällig krishantering personal 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21
P12 Bisyssla Om anställlda har syssla utanför anställning 1 1 1 3 2020-09-03 2020-10-26

P4
P7
P9
P10



Fastigheter och fastighetsservice Borås Kommuns Parkerings AB 2022-09-28

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad Kommentar
F1 Fel byggteknik Användandet av metod/material som inte håller 1 3 3 3 2019-01-11 2019-10-21
F2 Radon Risk för höga nivåer av radon i fastigheterna 1 3 3 3 2019-01-11 2019-10-21
F3 Maskinpark Risk för ej funktionell maskinpark 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21
F4 Eftersatt UH Eftersatt underhåll 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21
F5 Felprioriterade projekt Felprioritering av projekt 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21
F6 Egendomskada Risk för skador på våra fastigheter 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21
F7 Försäkringsskydd Bristfälligt försäkringsskydd 1 4 4 3 2019-01-11 2020-10-26
F8 Politiska beslut kring trafik Fel läge på parkeringshus ej attraktiva 1 4 4 2 2019-01-11 2019-10-21
F9 Brand Brand i phus, anläggningar i bilar elbilar 2 3 6 2 2019-01-11 2022-09-28
F10 Brand Brand i bolagets kontor 1 4 4 2 2019-01-11 2019-10-21
F 11 Avbrott, el Längre elavbrott (över ett dygn vintertid) 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21
F12 Avbrott, vatten Längre vattenavbrott (över ett dygn vintertid) 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21
F13 Avbrott, fjärrvärme Längre fjärrvärmestopp (över ett dygn vintertid) 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21



Ekonomi Borås Kommuns Parkerings AB 2022-09-28

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad Kommentar
E1 Likviditetsbrist Risk för likviditetsbrist 1 2 2 2 2019-01-11 2019-10-21
E2 Lån - Finansiering Risk när vi ej får behålla vårt kapital 2 3 6 1 2020-09-07 2022-09-28
E3 Olämplig motpart Risk för affärer med olämplig motpart 1 2 2 2 2019-01-11 2019-10-21
E4 Förskingring Risk för förskingrig av bolagets tillgångar 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21
E5 Kortsiktighet Risk för ekonomiskt kortsiktiga styrelsebeslut 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21
E6 Överföring intäkter Risk för uteblivna intäkter 2 2 4 2 2019-01-11 2022-09-28 Rutinerna sitter och risken värderas lägre
E8 Avsaknad finansieringsstrategi Risk att ej kunna investera och leverera 3 3 9 1 2020-09-07 2020-10-26
E9 Fastighetsvärderingar Risk för nedskrivningar 2 3 6 1 2021-10-11 2022-09-27 Driftnetton har förbättrats



Redovisning/Rapportering Borås Kommuns Parkerings AB 2022-09-28

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad
R1 Årsredovisningen Risk för ofullständiga uppgifter i årsredovisningen 1 2 2 3 2019-01-11 2022-09-28
R2 Felaktig kontering Risk för felaktig redovisning/kontering 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

Misstämning värden Risk för olika värden i olika system 1 1 1 3 2019-01-11 2022-09-28
R3 Fel PR/BU Risk för felaktiga prognoser och budget 1 2 2 2 2019-01-11 2019-10-21
R4 Priser Risk för felaktig marknadsbedömning 1 2 2 2 2019-01-11 2022-09-28
R5 Soc avg/källskatt Sociala avgifter och källskatt beräknas fel 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21
R6 Felaktiga fakturor Risk att felaktiga fakturor bokförs och betalas 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21
R7 Periodisering kostnader Risk att kostnader tas i fel period 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21
R8 Fastighetsvärdering Risk för felaktiv värdering pga svår bedömning 2 3 6 3 2019-01-11 2019-10-21
R9 Upp- och nedskrivning Risk för fel hantering av ned- och uppskrivningar 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21
R10 Värdeår Risk för fel hantering av värdeår 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21
R11 Utrangering maskiner Risk för att utrangerade maskiner och inventarier 

finns kvar i anläggningsregistret
1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

R12 Moms Risk för felaktig hantering av moms 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21
R13 Attestregler Risk för att attestregler inte efterlevs 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21
R14 Överskriden budget Risk för överskridande av projektbudget 1 3 3 3 2019-01-11 2022-09-28
        

R3



IT/Hjälpsystem Borås Kommuns Parkerings AB 2022-09-28

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad Kommentar
IT1 Åtkomst personaluppgifter Obehörig åtkomst till personaluppgifter 2 2 4 3 2019-01-11
IT2 Dataintrång Dataintrång 2 2 4 2 2019-01-11
IT3 Felaktig information Felaktig information i våra olika system 1 2 2 2 2019-01-11
IT4 Driftstörningar Driftsstörningar 2 3 6 2 2019-01-11
IT1 Föråldrade IT-system IT system som ej uppnår dagens krav 2 3 6 2 2019-01-11 2022-09-28 Mycket har bytts ut.
IT2 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 2 2 4 3 2019-01-11 2022-09-28 Ny personal under upplärning
IT3 Fysisk IT-miljö Bristfällig fysisk säkerhet (brand, inbrott i serverrum etc.) 2 2 4 3 2019-01-11 2019-10-21
IT4 Back-up Bristfälliga backup-rutiner 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21
IT5 Uppföljning IT-investeringar Bristfällig projektuppföljning vad gäller IT-investeringar 1 1 1 2 2019-01-11 2019-10-21
IT6 Kravspecifikation IT-

investeringar
Bristfällig kravspecifikation vad gäller IT-investeringar 1 1 1 2 2019-01-11 2019-10-21

IT7 Sabotage Sabotage av hemsida och intranät 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21
IT8 Felaktiga behörigheter Anställda har felaktig behörighet 1 1 1 2 2019-01-11 2019-10-21
IT9 Störning för kund Våra kunder kan ej läsa hemsidan pga IT-problem 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21
IT10 Förlorade intäkter Avbrott i system för intäkter eller överföringar till bank 2 4 8 2 2019-01-11 2019-10-21
IT11 Driftstörningar Nätverk 2 3 6 2 2019-01-11 2019-10-21
IT12 Behörigheter Risk för otillbörlig behörig i IT- System 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21



Lagar och andra krav Borås Kommuns Parkerings AB 2022-09-28

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad
K1 Handlingar Risk för att handlingar försvinner 1 3 3 3 2019-01-11 2019-10-21
K2 Efterlevnad lagar Bristande efterlevnad av lagar 1 3 3 3 2019-01-11 2019-10-21
K3 Uppdaterade nya lagar och 

förordningar
Ej uppdaterade vad gäller ny lagstiftning 1 2 2 2 2019-01-11 2019-10-21

K4 Ägardirektiv Risk för att ägardirektivet inte efterföljs 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21
K5 Inköpspolicy Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs (många 

beställare)
1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

K6 Miljö- och kvalitetspolicy Bristande efterlevnad av miljö- och kvalitetspolicy 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21
K7 Arbetsmiljöpolicy Bristande efterlevnad av arbetsmiljöpolicy 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21
K8 Jämställdhetsplan Bristande efterlevnad av jämställdhetsplan 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21
K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av brandskydd 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21
K10 LOU Bristfälliga rutiner då bolaget är en upphandlande 

myndighet (LOU)
1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

K11 Dokumenthantering Felaktig dokumenthantering kontroll utgående 
handlingar

1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

K12 Kommunens prioriterade mål Risk för att något av kommunens prioriterade mål ej 
uppfylls.

1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är bristfällig 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21
K14 Fastighetsägaransvaret Brister i fastighetsägaransvaret+ anläggningar 1 3 3 3 2019-01-11 2019-10-21
K15 Felutfärdade p böter Kontrollavgifter och parkeringsanmärkningar 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21
K16 Okända lagar av oss ej kända nya lagar och förordningar 3 2 6 3 2019-01-11 2022-09-28 Ny personal inom IT samtidigt och flera nya lagar



Miljö Borås Kommuns Parkerings AB 2022-09-28

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad
M1 Kortsiktighet Risk för miljömässigt kortsiktiga styrelsebeslut 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21
M2 Måluppfyllnad Miljömålen uppnås ej 1 2 2 2 2019-01-11 2019-10-21
M3 Handlingsplan Åtgärder på handlingsplanen genomförs ej 1 2 2 2 2019-01-11 2019-10-21
M4 Farligt avfall Risk för felaktig hantering av farligt avfall 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21
M5 Miljöolycka Större miljöolycka 1 3 3 3 2019-01-11 2019-10-21



Urval Borås Kommuns Parkerings AB 2022-09-28

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio
OM6 Konjunktur Konjunkturen 6 1
OM12 Höga elpriser och elbrist Trygghet och säkerhet påverkas negativt vid elbesparing 6 1
V7 Antal parkeringsplatser 700 parkeringsplatser på tomtmark samt minskade ytor för p på gata 9 1
P2 Kompentensförsörjning Att ej anpassa kompentens efter omvärld och utveckling 6 1
P10 Risk för hot som parkeringsvakt Parkeringsvakten kan utsättas för hotfulla situationer 12 1
E2 Lån - Finansiering Risk när vi ej får behålla vårt kapital 6 1
E8 Avsaknad finansieringsstrategi Risk att ej kunna investera och leverera 9 1
E9 Fastighetsvärderingar Risk för nedskrivningar 6 1



Datum Reviderad av Kommentar
2019-01-11 Birgitta Skapad och anpassad till P bolaget
2019-01-14 Micael S & Birgitta Förebereda inför möte
2019-01-30 Birgitta Ändrat utefter styrelsemöte samt förslag på urval för internkontrollplan
2019-10-15 Birgitta & Carina C Genomgång enligt dagens förutsättningar inför beslut styrelsemöte 2019-10-21
2019-10-21 Styrelsemöte Tillägg en punkt V8 på styrelsemöte
2019-10-28 Birgitta & Carina C Ändrat enligt beslut styrelse
2020-01-27 Birgitta & Carina C Ändrat inför precidiemöte 
2020-01-28 Sara, Daniel Ändrat på Precidiemöte
2020-02-14 Birgitta & Stefan Ändrat brandskydd
2020-02-17 Styrelsemöte
2020-09-03 Birgitta Lagt till kring yttre påverkan pandemi, virus
2020-09-07 Precidiemöte Lag till bisyssla
2020-10-15 Precidiemöte inga ändringar
2020-10-26 Styrelsemöte Nya risker och nya urval samt prioriteringar för 2021
2020-11-18 Birgitta & Carina C Sammanställning internkontroll plan efter styrelsemöte oktober
2021-10-11 Birgitta / Carina C Utvärdering 2021 samt förslag interkontrollplan 2022
2022-03-12 Birgitta Utvädering plan 2021
2022-09-28 Hanna Förslag till urval för 2023



Internkontrollplan 2023 2022-10-06

Id Riskrubrik Beskrivning Nyckelkontroll/aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Kontrollansvarig Tidplan Kommentar

OM6 Konjunktur Lägre beläggning påverkar bolagets 
intäker.

Löpande uppföljning av ekonomiskt 
utfall.

VD
Pågår

Rapport till Styrelse Styrelse Löpande Uppdrag av 
Styrelsen

OM12 Höga elpriser och elbrist Trygghet och säkerhet påverkas 
negativt. Priset för elladdning täcker 
inte kostnaderna.

Plan för energibesparingar finns 
framtagen. Prisjustering på laddning 
utvärderas.

Avd chef 
Fastighet Pågår

Rapport till VD VD Kvartal 1 Uppdrag av 
Styrelsen

V7 Antal parkeringsplatser 700 parkeringsplatser på tomtmark 
samt minskade ytor för p på gata.

Delta i samhällsbyggandsprocesser 
och arbeta för nya lösningar.

VD
Pågår

Aktualisera frågan i kontakt med 
kommunen

Styrelse Löpande Uppdrag av 
Styrelsen

P2 Kompentensförsörjning Att ej anpassa kompetens efter 
omvärld och utveckling.

Identifiera kompetensgap och ta fram 
åtgärdsplan.

Avd 
chefer

Pågår
Rapport till VD VD Löpande Uppdrag av 

Styrelsen
P10 Risk för hot som parkeringsvakt Parkeringsvakten kan utsättas för 

hotfulla situationer.
Rutin vid hot och kris inom alla 
arbetsgrupper

VD
Pågår

Genomgång vid skyddsronder 
2ggr/år

Styrelsen Löpande Uppdrag av 
Styrelsen

E2 Lån - Finansiering Risk när vi ej får behålla vårt kapital. Ägardirektiv reviderat så att bolaget får 
behålla sitt kapital.

VD
Pågår

Rapport till Styrelse Styrelse Kvartal 1 Uppdrag av 
Styrelsen

 

E8 Avsaknad finansieringsstrategi Risk att ej kunna investera och 
leverera.

Beslut i KS om parkeringsprogram. VD
Pågår

Beslut i KS Styrelse Kvartal 1 Uppdrag av 
Styrelsen

E9 Fastighetsvärderingar Risk för nedskrivningar. Dialog med revisonerna om intäkts- 
och kostnadsutveckling

VD
Pågår

Rapport till Styrelse Styrelse Kvartal 1 Uppdrag av 
Styrelsen

RISK KONTROLLMOMENT PLANERING



Internkontrollplan 2023 för Borås Djurpark & Camping AB

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för 
rapportering

Testad

Farliga djur Risk att djuret av misstag släpps ut 
bland publik eller anställda.

Verksamhet Det finns säkerhetsinstruktioner som 
uppdateras löpande.

Löpande Arbetsledare Säkerhetsinstruktioner. Kontrollera att säkerhetsinstruktioner är 
uppdaterade. Kontrollera 2 instuktioner per 
avdelning.

Arbetsledare 
för djurvårdare

Oktober 2023

Varumärke Risk för negativ PR. Verksamhet Se nedan under efterlevnad av lagar 
och riktlinjer.

Löpande Marknadsavd. Omvärldsbevakning. Marknadschefo
ch VD

Löpande

Erbjudandet till och intresset 
från marknaden minskar

Besöksantalet minskar Verksamheten Kontrolleras varje dag. Löpande Marknadsavd. Daglig kontroll. Marknadschefo
ch VD

Löpande

Negativ påverkan av 
försäljningen

Risk för dålig försäljning pga. av 
vädret.

Intäktsprocessen Väderlekstjänsten. Löpande Marknadsavd. App och digitala medier Marknadschef Löpande

Kontanthantering Rånrisk, kan förlora stora summor 
pengar.

Intäktsprocessen Löpande Arbetsledare Löpande

Leverensförseningar Risk för leveransförseningar som 
påverkar våra intäkter.

Inköpsprocessen Kontakt med leverantörer Löpande Marknadsavd. Löpande kontakter med leverantörer Marknadschef Löpande

LOU Risk för att LOU ej efterlevs Inköpsprocessen Löpande BUS-chef BUS-chef Löpande

Personberoende Risk för att bokslutet blir felaktigt på 
grund att ekonomichefen eller annan 
nyckelperson inte finns på plats.

Bokslutsprocessen Sammanställning av kritiska moment i 
bokslutsprocesen samt vem som är 
ersättrare för respektive moment vid 
sjukdom.

Bokslut Ekonomichef Ekonomihandbok. Kontrollera att lista finns upprättad. VD November 2023

Ofullständig redovisning Risk för att alla balanskonton ej 
stäms av i samband med bokslut.

Bokslutsprocessen Tidplan när balanskontona skall bara 
avstämnda.

Bokslut Ekonomichef Ekonomihandbok. Kontrollera tidplan finns framtagen. VD November 2023

Oegentligheter Risk för oegentligheter i 
intäktsprocessen.

Bokslutsprocessen Det finns instruktioner för kassapersonal 
samt att det i ekonomihandboken finns 
en rutin att stickprov genomförs.

Löpande Arbetsledare Dokumentation avseende 
stickprovskontroller av kassan samt 
instruktion för kassapersonal.

Säkerställ att stickprovskontroller av kassor 
har skett samt att instruktionen för 
kassapersonal är uppdaterad.

Ekonomichef Juli och November 
2023

Efterlevnad av regelverk och 
riktlinjer

Risk för att regelverk och riktlinjer ej 
efterlevs exempelvis avseende:
- miljö
- livsmedel
- djur
- personal

Lagar och riktlinjer Kontrollerar att tillstånden är giltiga 
(djur).

Löpande Zoolog, 
veterinär

Tillstånd. Ta stickprov på 5 tillstånd för att verifiera att 
de är giltiga.

Zoologisk chef November 2023

Driftstörning Risk för störningar i IT-systemet så 
att kassa, larm, biljettsystem etc ej 
fungerar tillfredställande.

IT-processen Kontrolleras varje dag. Löpande Ekonomichef, IT-
ansvarig, 
Arbetsledare,  

Daglig kontroll. Ekonomichef Löpande

Driftstörning Risk för driftsstörningar i IT-
systemen på campingen

IT-processen Kontrolleras varje dag. Löpande Ekonomichef, IT-
ansvarig, 
Arbetsledare,  

Daglig kontroll. Ekonomichef Löpande

Internkontrollplanen är 
antagen av Borås 
Djurpark AB:s styrelse 
2022-10-19.

Per-Eric Stjerna, ordf. Jeanette 
Lindström, VD



Riskanalys angående Verksamheten 2023 för Borås Djurpark & Camping AB

# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv
V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

2 Farliga djur Risk att djuret av misstag släpps ut bland 
publik eller anställda

Verksamhet 2 8 10

3 Mindre farliga djur Risk att djuret av misstag släpps ut bland 
publik eller anställda

Verksamhet 3 3 6

4 Barn kommer bort Risk för att barn försvinner ifrån sina 
föräldrar

Verksamhet 6 2 8

5 Bristfälliga transporter Risk för dödsfall av djur i samband med 
transport

Verksamhet 2 6 8

6 Politiska beslut Risk för att politiska beslut försvårar 
bolagets verksamhet i ett långsiktigt 
perspektiv

Verksamhet 1 3 4

7 Varumärke Risk för negativ PR Verksamhet 2 9 11
8

Varumärke
Risk för obehörig användning av 
varumärket på Facebook, nätet, etc.

Verksamhet 5 4 9

9 Sjuka djur EEP Risk att djuren blir sjuka Verksamhet 2 7 9
10 Sjuk djur ej sårbara Risk att djuren blir sjuka 2 3 5
11 Fel/låg kompetens hos personalen Risk för att kompetensen hos personalen 

är för låg
Verksamhet 2 4 6

12 Skador Risk för skador på djuren (sabotage) Verksamhet 1 5 6
13 Erbjudandet till och intresset från 

marknaden minskar
Besöksantalet minskar Verksamhet 4 9 13



Bilaga 2

Riskanalys angående Verksamheten 2023 för Borås Djurpark & Camping AB
# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv

V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 Felaktig kontering Risk för felaktig kontering / redovisning Bokslutsprocessen 4 2 6

2 Godkännande Risk för att kritiska bedömningsposter 
inte godkänns av ledningen

Bokslutsprocessen 1 3 4

3 Redovisningsregler Risk för att bolaget inte identifierar nya 
redovisningsprinciper

Bokslutsprocessen 2 5 7

4 Ofullständig redovisning Risk för att samtliga transaktioner inte 
identifieras

Bokslutsprocessen 1 4 5

5 Redovisningsregler Risk felaktig redovisning avseende K3 Bokslutsprocessen 3 6 9

6 Personberoende Risk för att bokslutet blir felaktigt på 
grund att ekonomichefen eller annan 
nyckelperson inte finns på plats

Bokslutsprocessen 3 9 12

7 Ofullständig redovisning Risk för att alla balanskonton ej stäms av 
i samband med bokslut

Bokslutsprocessen 2 9 11

8 Efterlevnad av lagar och 
riktlinjer

Risk för att lagar och riktlinjer inte 
efterlevs

Bokslutsprocessen 2 5 7



Bilaga 2

Riskanalys angående Verksamheten 2023 för Borås Djurpark & Camping AB
# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv

V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 Budgetering och planering Risk för minskade intäkter pga av felaktigt 
planering av försäljningen, exempelvis 
maten tar slut

Intäktsprocessen 2 3 5

2 Negativ påverkan av försäljningen
Risk för dålig försäljning pga. av vädret

Intäktsprocessen 6 8 14

3 Negativ påverkan av försäljningen
Risk för minskad försäljning pga. av 
skadegörelse på stugor

Intäktsprocessen 1 2 3

4 Kassahantering
Risk för felaktigt redovisade intäkter pga 
brister i kassahanteringen

Intäktsprocessen 2 4 6

5 Intäktsredovisning Risk för att intäktsredovisningen inte är 
korrekt redovisad

Intäktsprocessen 2 4 6

6 Oegentligheter Risk för oegentligheter i intäktsprocessen Intäktsprocessen 2 8 10

7 Fullständiga intäker Risk för att alla inäkter ej redovisas, 
fullständighet

Intäktsprocessen 2 5 7

8 Kontanthantering Rånrisk, kan förlora stora summor 
pengar.

Intäktsprocessen 2 8 10

9 Kontanthantering Fel i kassaredovisningen från säljare Intäktsprocessen 7 2 9



Riskanalys angående Verksamheten 2023 för Borås Djurpark & Camping AB

# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv
V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 Driftstörning Risk för störningar i IT-systemet så att 
kassa, larm, biljettsystem etc ej fungerar 
tillfredställande

IT-processen 5 8 13

2 IT-system Risk för strömavbrott IT-processen 5 8 13
3 Behörighet Risk för otillbörlig tillgång i IT-systemen IT-processen 3 6 9

4 Driftstörning Risk för driftsstörningar i IT-systemen på 
campingen

IT-processen 4 6 10

5
Intrång

Risk för externa intrång i våra system. IT-processen 3 6 9



Riskanalys angående Verksamheten 2023 för Borås Djurpark & Camping AB

# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv
V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 Rörelsetillhörighet och godkännande Risk för att inköpen ej är 
verksamhetsnära och godkända

Inköpsprocessen 3 3 6

2 Oegentligheter och Fraud Risk för stöld av tillgångar och 
förbrukningsmaterial

Inköpsprocessen 3 3 6  

3 Smitta i livsmedel Risk för smitta i inköpt livsmedel och 
foder

Inköpsprocessen 2 7 9

4 Leverensförseningar Risk för leveransförseningar Inköpsprocessen 4 7 11
5 För stora inköp Risk för att bolaget gör för stora inköp 

som kan innebära att man ej hinner 
nyttja materialet det blir för gammalt

Inköpsprocessen 4 2 6

6 Efterlevnad av avtal Risk för bolaget ej erhåller den kvalitet 
på varorna som står enligt avtalen 

Inköpsprocessen 2 2 4

7 LOU Risk för att LOU ej efterlevs Inköpsprocessen 3 7 10
8 Ramavtal Risk för inköp ej görs via ramavtal Inköpsprocessen 1 3 4
9 Felaktiga leveranser Risk för att bolaget erhåller felaktiga 

leveranser, dvs ej vad som är beställt
Inköpsprocessen 2 2 4

10 Felaktigt pris Risk för felaktig prissättning  från 
leverantören, felaktigt pris i fakturorna

Inköpsprocessen 1 2 3

11 Periodisering av kostnader Risk för att kostnader inte periodiseras i 
rätt period

Inköpsprocessen 2 2 4



Riskanalys angående Verksamheten 2023 för Borås Djurpark & Camping AB

# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv
V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 Ofullständighet i anläggningstillgångarna Risk för att anläggningsregistret inte 
stämmer överrens med huvudboken

Anläggningstillgångar 1 1 2

2 Existens av anläggningstillgångar Risk för att samtliga anläggningstillgångar 
existerar

Anläggningstillgångar 1 1 2  

3 Värdering av anläggningstillgångar Risk att anläggningstillgångar ej bedöms 
på ett korrekt sätt avseende 
avskrivningstider

Anläggningstillgångar 2 3 5

4 Värdering av anläggningstillgångar Risk för skadegörelse på befintliga 
anläggningar

Anläggningstillgångar 2 7 9

5 Värdering av anläggningstillgångar Risk för sabotage på anläggningarna Anläggningstillgångar 2 7 9
6 Ofullständiga anläggningstillgångar Risk för stöld av anläggningstillgångar Anläggningstillgångar 2 2 4



Riskanalys angående Verksamheten 2023 för Borås Djurpark & Camping AB

# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv
V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 Farliga djur Risk för hantering av farliga djur Miljö/arbetsmiljö 5 7 12
2 Rån Risk för rån av handkassor Miljö/arbetsmiljö 1 7 8  
3 Personskador Risk för personskador beaktat alla fordon 

och maskiner som är i rörelse
Miljö/arbetsmiljö 2 5 7

4 Farliga kemikalier Risk för skada på personal pga farliga 
kemikalier som används i det dagliga 
arbetet

Miljö/arbetsmiljö 2 7 9

5 Hotfulla gäster Risk för  personalen i samband med 
hotfulla gäster

Miljö/arbetsmiljö 1 2 3

6 Kompetensbrist Risk för att inte finna vikarie med 
tillräcklig kompetens i samband med att 
ordinarie personal är sjuk 

Miljö/arbetsmiljö 1 2 3

7 Personalomsättning Risk för uppsägning hos personalen 
framförallt på kritiska positioner

Miljö/arbetsmiljö 1 2 3



Riskanalys angående Verksamheten 2023 för Borås Djurpark & Camping AB

# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv
V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1

Efterlevnad av regelverk och riktlinjer

Risk för att regelverk och riktlinjer ej 
efterlevs exempelvis avseende:
- miljö
- livsmedel
- djur
- personal

Lagar och riktlinjer 2 8 10

2 Ägardirektiv Risk för att ägardirektiv ej efterlevs Lagar och riktlinjer 1 1 2
3

Policy och riktlinjer
Risk för att policy och riktlinjer ej 
efterlevs

Lagar och riktlinjer 3 3 6



Riskanalys angående Verksamheten 2023 för Borås Djurpark & Camping AB

# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv
V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 Existens Risk för att löneregistret inte är 
uppdaterat

HR-processen 1 2 3

2 Ofullständig 
löneutbetalning

Risk för felaktigt utbetald lön HR-processen 2 2 4  

3 Personal Risk för att bolaget ej finner ersättare till 
personal som är långtidssjukskriven

HR-processen 2 3 5

4 Efterlevnad av lagar och 
policys

Risk för att lager och policy inte efterlevs HR-processen 2 2 4

5 Rätt kompetens Risk för att bolaget ej kan rekrytera 
skötare med specifik/efterfrågad 
kompetens

HR-processen 2 2 4

6 Personalomsättning Risk för 
uppsägningar/personalomsättning inom 
vissa specifika kompetenser

HR-processen 2 2 4

7 Fraud Risk för fraud i löneprocessen HR-processen 1 5 6
8 Säsongsanställda Risk för att det blir fel i de 

verksamhetsprocesser där 
säsongsanställda är anställda på grund av 
deras relativt låga kompetens samt att de 
får en relativt kort introduktion

HR-processen 5 3 8
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Regler och Anvisningar för intern kontroll- AB Toarpshus. 
 

Den interna kontrollen handlar om att på en nivå säkerställa: 

• Att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

• Att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten 

är tillförlitlig. 

• Att de regler och riktlinjer som finn efterföljs. 

 

Styrelsen. 
Styrelsen skall för egen del löpande följa upp det interna kontrollsystemet. 

Varje år skall styrelsen för egen del anta en plan för den interna kontrollen 

baserad på en riskanalys. 

Styrelsen ska försäkra sig om att uppföljning av den interna kontrollen för egen 

del utförs och vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är 

tillräcklig och relevant. 

 

VD.       
VD ska se till att en riskanalys genomförs och se till att förslag på en sådan tas fram. 

Vd ansvara tillsammans med styrelsen för att det finns konkreta regler och anvisningar 

för en god kontroll. 

En årlig rapportering och genomgång i styrelsen hur arbetet går med den interna 

kontrollen samt vidta eventuella nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kontrollen 

är tillräcklig. 

 

Arbetsgång. 
Kartläggning av risker:  

• Styrning och ledning 

• Ekonomi och finansiering 

• Ägarstyrning 

• Bolagets verksamhet 

 

Konsekvens: 

• Försumbar (obetydlig för bolaget) 

• Lindrig (uppfattas som liten av bolaget) 

• Kännbar (uppfattas som besvärande för bolaget) 

• Allvarlig (Så stor att fel helt enkelt inte får förekomma) 
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Sannolikhet: 

• Osannolikt (risken är praktiskt taget obefintlig) 

• Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel skall uppstå) 

• Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå) 

• Sannolik (det är mycket trolig att fel kan uppstå) 

 

Intern Kontrollplan: 

Riskanalys, i form av konsekvens och sannolikhetsbedömning, ligger till grund för den 

interna kontrollplanen. Om risken bedöms vara hög skall risken tas med i den interna 

kontrollplanen. 

I planen specificeras riskbilden, vad som kontrolleras, hur och när kontroller 

genomförs. 

Den interna kontrollplanen tillsammans med riskanalysen för bolagets egen del 

beslutas i anslutning till passande styrelsemöte. 

 

Uppföljning av intern kontrollplan: 

Uppföljningen av de angivna risker görs enligt den frekvens som är angiven i planen. 

Varje kontrollmoment analyseras genom att besvara följande frågor. 

- Vad har vi gjort? 

- Vad kom vi fram till?  

- Vad behöver åtgärdas? 

Uppföljning av den interna kontrollplanen beslutas i samband med den egna 

årsredovisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB Toarpshus -Helägt av Borås stad  

c/o HSB Förvaltning  

Södra Korsgatan 11 Box 550 50, 501 14 Borås 

Telefon 077-110 10 30   Org nr. 556012-3233 

www.toarpshus.se 

 

 



Instruktion

* Fliken "Risker" är ett arbetsdokument för styrelsen. Där noteras alla risken och bedömningar görs avseende sannolikhet och konsekvens enligt nedan risknivåskala.

* Risken med riskbedömning > 4 (gröna) ska in i "IK-plan". Prio 1 är värden mellan 15-25 (röda) och övriga prio 2 (gula).

* För risker som läggs i IK ska det tas tas fram kontrollmoment, metod samt frekvens för varje risk.

5

4

3

2

1

(S) Färgsättning risk (prioritet)

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 (K)

Gröna risker kan ses som att man vet att den finns, men sannolikheten att den ska inträffa är låg och konsekvensen om den inträffar inte särskilt stor.

Gula risker ska man hålla under uppsikt utifall att konsekvens eller sannolikhet av olika anledningar ändras.

Röda risker är de mest kritiska, det är både stor sannolikhet att de inträffar och har en stor konsekvens på projekt/verksamhet. Dessa risker skall hållas under ständig bevakning och åtgärdsplan ska aktiveras. Beroende på projekt kan man vilja stämma av de röda riskerna en gång om dagen.

Risknivåskala

Hög risk

15-25

Åtgärdas som prio 

1

Mycket hög risk

Hög risk

Förhöjd risk

Låg risk

Ingen synbar risk

Låg risk

1-4

Åtgärdas ej

Medelhög risk

5-14

Åtgärdas som 

prio 2



* Fliken "Risker" är ett arbetsdokument för styrelsen. Där noteras alla risken och bedömningar görs avseende sannolikhet och konsekvens enligt nedan risknivåskala.

* Risken med riskbedömning > 4 (gröna) ska in i "IK-plan". Prio 1 är värden mellan 15-25 (röda) och övriga prio 2 (gula).

* För risker som läggs i IK ska det tas tas fram kontrollmoment, metod samt frekvens för varje risk.

Genomgång  i mars 2022

Ny plan 2023 i sep-okt möte 22

Genomgång och uppföljning  av 2023 i mars 

Genomgång /uppföljning 2023 nov -dec möte inför årsredovisning

Ny plan 2024 i sep okt möte 2023

Genomgång och uppföljning   i mars 2024

Genomgång /uppföljning 2024 nov -dec möte inför årsredovisning

Ny plan 2025 i sep okt möte

risker kan ses som att man vet att den finns, men sannolikheten att den ska inträffa är låg och konsekvensen om den inträffar inte särskilt stor.

risker ska man hålla under uppsikt utifall att konsekvens eller sannolikhet av olika anledningar ändras.

risker är de mest kritiska, det är både stor sannolikhet att de inträffar och har en stor konsekvens på projekt/verksamhet. Dessa risker skall hållas under ständig bevakning och åtgärdsplan ska aktiveras. Beroende på projekt kan man vilja stämma av de röda riskerna en gång om dagen.



Genomgång och uppföljning  av 2023 i mars 

Genomgång /uppföljning 2023 nov -dec möte inför årsredovisning

Genomgång och uppföljning   i mars 2024

Genomgång /uppföljning 2024 nov -dec möte inför årsredovisning

risker är de mest kritiska, det är både stor sannolikhet att de inträffar och har en stor konsekvens på projekt/verksamhet. Dessa risker skall hållas under ständig bevakning och åtgärdsplan ska aktiveras. Beroende på projekt kan man vilja stämma av de röda riskerna en gång om dagen.



Riskanalys 2023
Område Verksamhet/process Riskbild Sannolikhet

(S)

1 låg - 5 hög

Konsekvens
(K)

1 låg - 5 hög

Riskvärde
(S*K)

Till IK?
1-8 = låg

9-15 = medel

16-25 = hög

Egen verksamhet Intäktsprocessen Risk för att samtliga hyror ej faktureras eller till felaktigt belopp 2 5 10 Ja

Egen verksamhet Intäktsprocessen Risk för vakanser (outhyrda lägenheter) 2 5 10 Ja

Egen verksamhet Intäktsprocessen Risk för överprövning av anbud. 2 2 4

Egen verksamhet IT-processen Bristfälliga backup-rutiner för VDs dator 3 4 12 Ja

Egen verksamhet IT-processen Driftstörning affärssystem Momentum vilket hanterar bolagets 

stöd hyreshantering, larm etc

2 5 10 Ja

Egen verksamhet IT-processen Stöld av dator(er) 2 2 4

Egen verksamhet Lagar och riktlinjer Risk för att fastigheterna ej är försäkrade 1 5 5

Egen verksamhet Lagar och riktlinjer Risk för att lagar ej efterlevs 1 3 3

Egen verksamhet Lagar och riktlinjer Risk för att ägardirektiv ej efterlevs 5 1 5

Egen verksamhet Oegentligheter Risk för oegentligheter inom verksamheten 2 3 6

Egen verksamhet Projektprocessen Risk att det inte finns kompent byggledare som kan styra 

projekt.

2 4 8

Egen verksamhet Projektprocessen Risk för att det hittas tilläggskostnader som inte kunde 

förutsägas i samband med upphandlingen

3 3 9 Ja

Egen verksamhet Projektprocessen Risk för ÄTA (ändring, tillägg, avdrag) ej medräknat i kalkylen. 

Projektet blir dyrare än tänkt

2 3 6

Egen verksamhet Underhållsprocessen Risk att inte allt underhållsbehov finns med i underhållsplanen 2 2 4

Egen verksamhet Underhållsprocessen Risk för att prioritering av underhållsåtgärder blir fel. 2 2 4

Egen verksamhet Underhållsprocessen Risk för att underhållskostnader inte kan finansieras 1 2 2

Egen verksamhet Upphandlingsprocessen Risk att bolaget inte erhåller konkurrenskraftiga anbud - 

projekten blir dyrare än tänkt

3 3 9 ja

Egen verksamhet Upphandlingsprocessen Risk att underhållet inte hinner upphandlas i tid 2 2 4

Egen verksamhet Upphandlingsprocessen Risk för att det inte finns tillräcklig underhållskompetens i 

samband med upphandling

1 3 3

Toarpshus riskanalys 2023!Risker 2022-12-01 Sida 4(7)



Område Verksamhet/process Riskbild Sannolikhet
(S)

1 låg - 5 hög

Konsekvens
(K)

1 låg - 5 hög

Riskvärde
(S*K)

Till IK?
1-8 = låg

9-15 = medel

16-25 = hög

Ekonomi Bokslutsprocessen Risk för bristande kompetens i samband med upprättande av 

budget och bokslut

1 3 3

Ekonomi Bokslutsprocessen Risk för felaktig kontering på grund av bristande kompetens 2 2 4

Ekonomi Bokslutsprocessen Risk för moms och källskatt ej betalas i korrekt tid och rätt tid 1 2 2

Ekonomi Bokslutsprocessen Risk för nedskrivning av fastigheter 1 4 4

Ekonomi Finansiering Likviditetsbrist 1 4 4

Ekonomi Konjunktur Bristande intresse utav hyreslägenheter 1 4 4

Ekonomi Konjunktur Risk för ökade räntekostnader 3 5 15 ja

Ekonomi Risk att LOU inte följs Risk att bolaget bryter mot LOU och mot Borås Stads 

upphandlingsregler och policy.

1 4 4

Ekonomi Risk att riktlinjer ej följs Risken är att representationsreglerna för Borås Stad och 

Skatteverkets regler ej följs, samt att representation/utbildning 

ej är godkänd. Representation medges endast inom eller i 

direkt anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet.

1 3 3

Ekonomi Risk för att felaktiga 

hyresavier skickas ut

Risk att det blir fel i samband med årlig hyrehöjning. 2 4 8

Personal Attraktiv arbetsgivare Risk att förlora/svårt att rekrytera kompetenta medarbetare 

samt risk att inte få några sökande till tjänster.

2 4 8

Personal Bisyssla Att bisyssla ej anmäls från anställda. 1 3 3

Personal Personberoende Risk för personberoende med få anställda i bolaget 3 4 12 ja

Personal Rätt arbetsbelastning Risk för stress/utbrändhet/gå in i väggen pga hög 

arbetsbelastning

3 4 12 Ja

Styrning och ledning Politik Hot mot politiker 1 4 4

Styrning och ledning Samverkan Risk för dålig samverkan med ägarrepresentanter, 

underleverantörer och  hyresgäster försvårar/förlänger arbetet

1 4 4

Säkerhet/arbetsmiljö Hot mot medarbetare Risk för hot i samband med hyresgäster, leverantörer mm. 2 4 8
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Område Verksamhet/process Riskbild Sannolikhet
(S)

1 låg - 5 hög

Konsekvens
(K)

1 låg - 5 hög

Riskvärde
(S*K)

Till IK?
1-8 = låg

9-15 = medel

16-25 = hög

Säkerhet/arbetsmiljö Risk för trafikolycka Risk för trafikolycka i samband med bilkörning i tjänsten 2 4 8
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Riskanalys - Interkontrollplan 2023
Område Verksamhet/process Riskbild Riskbe-

dömning

Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollfrekvens

Egen verksamhet Intäktsprocessen Risk för att samtliga hyror ej faktureras eller till felaktigt belopp 10 Arbetsätt Att det följs upp och kontinuerligt 

arbetas med uthyrning av 

lägenheter.

Ja

Egen verksamhet Intäktsprocessen Risk för vakanser (outhyrda lägenheter) 10 Kontinuerlig genomgång Daglig uppföljning Ja

Egen verksamhet IT-processen Bristfälliga backup-rutiner för VDs dator 12 Kontinuerlig drift Att lagring sker i molntjänst Ja

Egen verksamhet IT-processen Driftstörning affärssystem Momentum vilket hanterar bolagets stöd hyreshantering, 

larm etc

10 Kontinuerlig drift Säkerställande av avtal för 

uppföljning av leverans med 

Momentum

Ja

Egen verksamhet Projektprocessen Risk för att det hittas tilläggskostnader som inte kunde förutsägas i samband med 

upphandlingen

9 Kontinuerligt Tydlig dokumentation. Följer given 

projektplan.

Ja

Egen verksamhet Upphandlingsprocessen Risk att bolaget inte erhåller konkurrenskraftiga anbud - projekten blir dyrare än 

tänkt

9 Kontinuerligt Använder oss av Borås Stad's 

upphandlingsenhet.

Ekonomi Konjunktur Risk för ökade räntekostnader 15 Avstämning med 

ekonomistyrningsenheten.

PLUPP-samtal Halvår
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Fristadbostäder AB

Riskanalys &
internkontrollplan

Senast uppdaterad: 2022-10-24

Urval:
Prio, högst: 1
Total, lägst: 6



Omvärlden Fristadbostäder AB 2022-10-24

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Skapad Uppdaterad
OM1 Lev KK Leverantörer går i konkurs 2 3 6
OM2 Brist i leverans Leveransförhållanden som inte fungerar 2 3 6
OM3 Myndighetsprocesser Tröga myndighetsprocesser förhindrar oss att påbörja 

nya projekt.
2 2 4

OM4 Otrygghet Otrygghet, skadegörelse 4 1 4
OM5 Otrygghet Otrygghet, kriminella gäng, organiserad brottslighet 2 3 6
OM6 Politiskt beslut Förändrad politiskt förhållningssätt till hyresrätten 1 3 3
OM7 Konjunktur Konjunkturen 3 3 9
OM8 Stadsdelar Mindre fokus på Fristad i Borås Stad 1 2 2
OM9 Klimatförändringar Onormala väderförhållanden, naturkatastrofer 2 3 6
OM10 Förtroende Minskat förtroendekapital/anseende 1 2 2
OM11 Krig Krig i närområde (utvidgning av befintligt) 2 3 6



Verksamheten Fristadbostäder AB 2022-10-24

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Skapad Uppdaterad
V1 Fel hyra Risk för att felaktiga hyror debiteras ut 1 2 2
V2 Felaktiga inköp Risk att direktupphandlingar sker på felaktigt sätt 2 2 4
V3 Risk för vakanser Risk för vakanser 1 2 2
V4 Ökad omflyttning Risk för ökad omflyttning/slitage 1 2 2
V5 Krishantering Bristfällig krishantering personal, egendom/hg samt Borås Stad 1 2 2
V6 Hyresnivåer Minskade hyresnivåer 1 3 3
V7 Hyresgäster Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, slitage, störningar 1 2 2
V8 Hyresgästkrav Ökade krav från hyresgäster 2 2 4
V9 Sekretess Bolagets affärshemligheter sprids av anställda eller styrelse 1 3 3



Personal och löner Fristadbostäder AB 2022-10-24

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Skapad Uppdaterad
P1 Felrekrytering Felrekrytering 2 2 4
P2 Arbetsolyckor Arbetsolyckor inte rapporteras 1 2 2
P3 Pensionsavgångar Stora pensionsavgångar inom ett 5-10 årsperspektiv 3 1 3
P4 Sjukfrånvaro Lång och kostsam sjukfrånvaro 2 1 2
P5 Lön i ej tid Att lön ej utbetalas i tid 1 1 1
P6 Fel lön Felaktig lön utbetalas 1 1 1
P7 Personolyckor Risk för personolyckor (personal, externa) 2 1 2
P8 Personberoende Risk för personberoende på vissa tjänster, upphandlingar och 

inköp
2 3 6

P9 Långtidsfrånvaro 
nyckelpersoner

En eller flera nyckelpersoner är frånvarande en längre tid. 2 2 4

P10 Smittorisker för personal T.ex. via sticksår, eller virussmitta 2 1 2
P11 Kompetenstapp Hastigt kompetenstapp kopplat till nyckelpersoner 1 3 3
P12 Bisyssla Risk för jäv eller annat problem om anställda har bisyssla 1 2 2



Arbetsmiljö kontor Fristadbostäder AB 2022-10-24

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Skapad Uppdaterad
AK1 Arbetställning Felaktig arbetsställning 1 2 2
AK2 Arbetställning Stillasittande monotont arbete 2 1 2
AK3 Ögonskador Felaktig belysning 1 1 1
AK4 Ögonskador Felaktig bildskärm 1 1 1
AK5 Klimat i lokal Brister i värme och ventilation 2 1 2
AK6 Störningsärende och 

vräkning
Risk för hot, våld och psykisk påfrestning 2 2 4



Arbetsmiljö service Fristadbostäder AB 2022-10-24

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Skapad Uppdaterad
AS1 Arbetsfordon Körning på allmän väg eller i bostadsområden, risk för incidenter 

med andra trafikanter
1 2 2

AS2 Arbetsfordon Risk för klämskador vid hantering av maskin 2 1 2
AS3 Arbetsfordon Vibrationsskador 1 1 1
AS4 Arbetsfordon Risk för last över totalvikt 1 1 1
AS5 Arbetsfordon Tappa last från skopa eller kärra vid transport 1 2 2
AS6 Arbetsfordon Risk att köra på fastigheter eller människor 2 2 4
AS7 Arbetsfordon Risk för att välta med arbetsfordon. Traktor, gräsklippare, skylift 1 2 2
AS8 Skyddsutrustning Ingen eller fel skyddsutrustning används 2 2 4
AS9 Hörselskada Risk för buller 2 1 2
AS10 Arbetsställning Risk för tunga eller felaktiga lyft 2 2 4
AS11 Ögonskador Risk för grenar, stenskott eller liknande vid gräsklippning 1 2 2
AS12 Elsäkerhet Risk för elskador 1 2 2



Fastigheter och fastighetsservice Fristadbostäder AB 2022-10-24

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Skapad Uppdaterad
F1 Fel byggteknik Användandet av metod/material som inte håller 1 2 2
F2 Radon Risk för höga nivåer av radon i fastigheterna 2 2 4
F3 Maskinpark Risk för ej funktionell maskinpark 1 1 1
F4 Eftersatt UH Eftersatt underhåll 2 3 6
F5 Felprioriterade projekt Felprioritering av projekt 1 2 2
F6 Egendomskada Risk för skador på våra fastigheter (försäkrade) 2 1 2
F7 Försäkringsskydd Bristfälligt försäkringsskydd 1 3 3



Ekonomi Fristadbostäder AB 2022-10-24

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Skapad Uppdaterad
E1 Likviditetsbrist Risk för likviditetsbrist 1 2 2
E2 Nya lån Risk för att vi inte får nya lån vid nybyggnation eller då 

gamla lån löper ut 
1 2 2

E3 Räntehöjningar Risk för snabba räntehöjningar slår på resultatet så 
snabbt att vi inte hinner justera andra utgiftsposter

2 2 4

E4 Olämplig motpart Risk för affärer med olämplig motpart 2 2 4
E5 Finanspolicy Risk för att finanspolicyn inte efterlevs 1 1 1
E6 Förskingring Risk för förskingrig av bolagets tillgångar 1 2 2
E7 Kortsiktighet Risk för ekonomiskt kortsiktiga styrelsebeslut 1 2 2
E8 Elpris Skenande elpris 3 2 6
E9 Fjärrvärmepris Skenande fjärrvärmepris 2 3 6
E10 Inflation Extrem inflation 2 2 4



Redovisning/Rapportering Fristadbostäder AB 2022-10-24

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Skapad Uppdaterad
R1 Årsredovisningen Risk för ofullständiga uppgifter i årsredovisningen 1 2 2
R2 Felaktig kontering Risk för felaktig redovisning/kontering 1 2 2
R3 Misstämning värden Risk för olika värden i olika system 1 2 2
R4 Fel PR/BU Risk för felaktiga prognoser och budget 2 2 4
R5 Taxor Risk för felaktig värdering av taxor 1 2 2
R6 Soc avg/källskatt Sociala avgifter och källskatt beräknas fel 1 2 2
R7 Felaktiga fakturor Risk att felaktiga fakturor bokförs och betalas 1 2 2
R8 Periodisering kostnader Risk att kostnader tas i fel period 2 2 4
R9 Fastighetsvärdering Risk för felaktig värdering av fastigheterna 2 2 4
R10 Upp- och nedskrivning Risk för fel hantering av ned- och uppskrivningar 2 2 4
R11 Värdeår Risk för fel hantering av värdeår 1 1 1
R12 Utrangering maskiner Risk för att utrangerade maskiner och inventarier 

finns kvar i anläggningsregistret
1 1 1

R13 Moms Risk för felaktig hantering av moms 1 2 2
R14 Attestregler Risk för att attestregler inte efterlevs 1 2 2
R15 Överskriden projektbudget Risk för överskridande av projektbudget 2 2 4
R16 Nya redovisningsregler Risk för att välja fel system för 

komponentavskrivning
1 2 2



IT/Hjälpsystem Fristadbostäder AB 2022-10-24

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Skapad Uppdaterad
IT1 Åtkomst personaluppgifter Obehörig åtkomst till personaluppgifter (GDPR) 2 2 4
IT2 Dataintrång Dataintrång (GDPR) 2 3 6
IT3 Felaktig information Felaktig information i våra olika system 2 1 2
IT4 Driftstörningar Driftsstörningar 2 2 4
IT5 Föråldrade IT-system Föråldrade IT-system 1 2 2
IT6 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 1 2 2
IT7 Fysisk IT-miljö Bristfällig fysisk säkerhet (brand, inbrott i serverrum etc.) 1 2 2
IT8 Back-up Bristfälliga backup-rutiner 1 2 2
IT9 Uppföljning IT-investeringar Bristfällig projektuppföljning vad gäller IT-investeringar 1 1 1
IT10 Kravspecifikation IT-

investeringar
Bristfällig kravspecifikation vad gäller IT-investeringar 1 1 1

IT11 Sabotage Sabotage av IT-miljö 2 2 4
IT12 Felaktiga behörigheter Anställda har större behörighet än tjänsten kräver (GDPR) 1 1 1
IT13 Störning för kund Våra kunder kan ej läsa hemsidan pga IT-problem 2 1 2
IT14 Fastighetsstöd havererar Fastighetssystemet havererar 2 2 4



Lagar och andra krav Fristadbostäder AB 2022-10-24

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Skapad Uppdaterad
K1 Handlingar Risk för att handlingar försvinner 1 2 2
K2 Efterlevnad lagar Bristande efterlevnad av lagar 1 2 2
K3 Uppdaterade nya lagar Ej uppdaterade vad gäller ny lagstiftning 1 2 2
K4 Ägardirektiv Risk för att ägardirektivet inte efterföljs 1 2 2
K5 Inköpspolicy Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs (många 

beställare)
1 2 2

K6 Miljö- och kvalitetspolicy Bristande efterlevnad av miljö- och kvalitetspolicy 1 2 2
K7 Arbetsmiljöpolicy Bristande efterlevnad av arbetsmiljöpolicy 1 2 2
K8 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av brandskyddspolicy 1 2 2
K9 LOU Bristfälliga rutiner då bolaget är en upphandlande 

myndighet (LOU)
1 2 2

K10 Dokumenthantering Felaktig dokumenthantering kontroll utgående 
handlingar

1 2 2

K11 Kommunens prioriterade mål Risk för att något av kommunens prioriterade mål ej 
uppfylls.

1 2 2

K12 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är bristfällig 1 2 2
K13 Fastighetsägaransvaret Brister i fastighetsägaransvaret 1 2 2



Extraordinära händelser Fristadbostäder AB 2022-10-24

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Skapad Uppdaterad
X1 Brand, hyreshus Brand i hyreshus 2 3 6
X2 Brand, bolaget Brand i bolagets kontor 1 3 3
X3 Dödsfall Påträffat dödsfall i tjänsten 2 1 2
X4 Kris Kris hos personal (dödsfall, personligt mm) 2 2 4
X5 Sjukskrivning Långtidssjukskriven personal (fler än två) 2 2 4
X6 Hot Hot mot personal 2 2 4
X7 Avbrott, el Längre elavbrott (över ett dygn vintertid) 1 2 2
X8 Avbrott, vatten Längre vattenavbrott (över ett dygn vintertid) 1 2 2
X9 Avbrott, fjärrvärme Längre fjärrvärmestopp (över ett dygn vintertid) 1 2 2
X10 Miljöolycka Större miljöolycka 1 2 2



Miljö Fristadbostäder AB 2022-10-24

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Skapad Uppdaterad
M1 Lågprioritering Miljöåtgärder lågprioriteras 1 2 2
M2 Kortsiktighet Risk för miljömässigt kortsiktiga styrelsebeslut 1 2 2
M3 Måluppfyllnad Miljömålen uppnås ej 1 1 1
M4 Handlingsplan Åtgärder på handlingsplanen genomförs ej 1 1 1
M5 Farligt avfall Risk för felaktig hantering av farligt avfall 1 1 1



Urval Fristadbostäder AB 2022-10-24

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio
OM1 Lev KK Leverantörer går i konkurs 6
OM2 Brist i leverans Leveransförhållanden som inte fungerar 6
OM5 Otrygghet Otrygghet, kriminella gäng, organiserad brottslighet 6
OM7 Konjunktur Konjunkturen 9
OM9 Klimatförändringar Onormala väderförhållanden, naturkatastrofer 6
OM11 Krig Krig i närområde (utvidgning av befintligt) 6
P8 Personberoende Risk för personberoende på vissa tjänster, upphandlingar och inköp 6
F4 Eftersatt UH Eftersatt underhåll 6
E8 Elpris Skenande elpris 6
E9 Fjärrvärmepris Skenande fjärrvärmepris 6
IT2 Dataintrång Dataintrång (GDPR) 6
X1 Brand, hyreshus Brand i hyreshus 6



Internkontrollplan 2022-10-24

Id Riskrubrik Beskrivning Total Nyckelkontroll/aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Kontrollansvarig Tidplan Kommentar
OM1 Lev KK Leverantörer går i konkurs 6 Bakgrundskontroller via UC mm på 

leverantörer.
VD Pågår Stickprov på nya leverantörer. Styrelse Löpande

OM2 Brist i leverans Leveransförhållanden som inte fungerar 6 Leverantörsträffar och löpande dialog. VD Pågår Stickprov. Styrelse Löpande

OM5 Otrygghet Otrygghet, kriminella gäng, organiserad 
brottslighet

6 Genomför inventering (under tre år) 
utifrån trygghetsaspekter. Genomföra 
kundundersökningar (AktivBo).

VD

Pågår

Löpande genomgång av utfall av 
inventering samt av 
kundundersökningar.

Styrelse Löpande

OM7 Konjunktur Konjunkturen 9 Omvärldsbevakning VD Pågår VD-information Styrelse Löpande
OM9 Klimatförändringar Onormala väderförhållanden, 

naturkatastrofer
6 Föra in rutiner som säkerställer att 

hänsyn tas till dessa faktorer vid 
byggnation och underhåll. Se över 
underhållsplanen.

VD

Pågår

Genomgång underhållsplanen en 
gång per år.

Styrelse Löpande

OM11 Krig Krig i närområde (utvidgning av befintligt) 6 Omvärldsbevakning VD Pågår VD-information Styrelse Löpande
P8 Personberoende Risk för personberoende på vissa 

tjänster, upphandlingar och inköp
6 Utbilda långsiktigt så att det finns två 

personer som har koll på alla 
arbetsuppgifterna.

VD
Pågår

Genomgång utbildningsplanen en 
gång per år.

Styrelse Löpande

F4 Eftersatt UH Eftersatt underhåll 6 Uppdaterad underhållsplan. VD Pågår Genomgång underhållsplanen en 
gång per år.

Styrelse Löpande

E8 Elpris Skenande elpris 6 Omvärldsbevakning VD Pågår VD-information Styrelse Löpande
E9 Fjärrvärmepris Skenande fjärrvärmepris 6 Omvärldsbevakning VD Pågår VD-information Styrelse Löpande
IT2 Dataintrång Dataintrång (GDPR) 6 Omvärldsbevakning VD Pågår VD-information Styrelse Löpande
X1 Brand, hyreshus Brand i hyreshus 6 Informera hyresgäster löpande om 

risker, vi säkerställer att brandvarnare 
har batteri, brandfilt i alla lgh.

VD

Pågår

Antal informationstillfällen, antal 
utbytta brandvarnare.

Styrelse Löpande

KONTROLLMOMENTRISK PLANERING



Datum Reviderad av
2013-10-11 KOS/PÖ
2014-09-01 KOS
2015-02-15 KOS
2016-11-15 KOS
2018-02-13 KOS
2018-10-15 KOS
2018-12-03 KOS
2019-02-06 KOS
2019-09-03 KOS
2019-12-02 KOS
2020-03-23 KOS
2020-09-03 KOS
2020-10-14 KOS
2020-10-19 KOS
2021-05-17 KOS
2021-10-25 KOS
2022-05-10 KOS
2022-10-24 KOS



Kommentar
Första utgåvan av riskanalys och internkontrollplanen (IKP) klar!
Uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs
Uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs
Lagt till V9 samt uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs
Översyn och kontrollerat följsamhet
Översyn och kontrollerat följsamhet
Översyn och kontrollerat följsamhet
Uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs
Uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs
Uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs
Lagt till flikar för arbetsmiljö samt gjort översyn. Flyttat "klara/behandlade" risker till Arkiv.
Översyn och kontrollerat följsamhet
Lagt till P12 och tittat över datum
Ändrat sannolikhet och konsekvens på flera under styrelsemötet
Ny bedömningsskala, total genomgång i styrelsen
Färdig genomgång i styrelsen och ny Internkontrollplan med kontrollaktiviteter framarbetad. Ny översyn i 
Översyn och kontrollerat följsamhet
Årlig översyn. Nya risker och ändrade bedömningar i grått.



Internkontrollplan Fristadbostäder AB

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Kontrollansvarig Tidplan Kommentar
V7 Hyresgäster Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, 

slitage, störningar
49 1 UC tas alltid innan kontrakt skrivs Uthyrare Pågår Gör stickprov på minst fyra nya 

kontrakt per år
VD Löpande I handlingsplan

F4-1 Eftersatt UH Uppdaterad underhållsplan 32 1 Kontrollera att underhållsplanen följs VD
Pågår

Genomgång och avstämning av 
underhållsplan. Dokumenteras i 
styrelseprotokoll.

Styrelse Årligen, feb, maj och 
sep

F4-2 Eftersatt UH Fastighetsinventering 32 1 Genomför inventering (under tre år). VD Pågår Löpande genomgång av utfall av 
inventering.

Styrelse 2019-2021

R15 Överskriden 
projektbudget

Risk för överskridande av projektbudget 35 1 Budgetera med buffertutrymme i 
årsbudgeten.

VD
Pågår

Löpande genomgång av års- och 
projektbudget. Dokumenteras i 
styrelseprotokoll.

Styrelse Löpande

IT6 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 36 1 Inventera om all personal har relevant 
IT-kompetens.

Verksamhets-
samordnare Pågår Rapport till VD. VD Årligen på hösten I handlingsplan

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av 
brandskyddspolicy

32 1 Information till all personal om 
brandskyddspolicyn.

Brandskydds-
ansvarig Pågår Minnesanteckningar från 

informationsträff.
VD Årligen I handlingsplan

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är 
bristfällig

20 1 Revideras minst en gång per år enligt 
rutin.

VD Pågår Kontroll att rutinen efterlevs. 
Dokumenteras i styrelseprotokoll.

Styrelse Årligen i maj

X1-1 Brand, hyreshus Minska risken för och skador av bränder 28 1 Informera om och uppmana 
hyresgäster att testa brandvarnare 
regelbundet

Uthyrare
Pågår

Antal informationstillfällen VD Årligen I handlingsplan

X1-2 Brand, hyreshus Minska risken för och skador av bränder 28 1 Informera löpande om brandrisker till 
hyresgästerna.

Uthyrare Pågår Antal informationstillfällen VD Årligen I handlingsplan

X4-2 Kris hos personal 
(dödsfall, personligt 
mm)

Planera och genomför utbildningar. 42 1 Utbildningar klara. VD
Pågår

Antal medarbetare som utbildats. 
Rapport till styrelse

Styrelse 2021-12-31 I handlingsplan

RISK KONTROLLMOMENT PLANERING



Arkiv - Internkontrollplan Fristadbostäder AB 2022-10-24

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/Aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Ansvarig Tidplan
K5 Inköpspolicy Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs 

(många beställare)
24 1 Minst ett informationstillfälle med 

samtliga inköpsansvariga (6 st).
Verksamhets-
samordnare Klar Minnesanteckningar från 

informationsträff.
VD 2017-12-31 I handlingsplan

X1-3 Brand, hyreshus Ta fram krishanteringsplan för inträffad 
brand (roller, agerande mm)

60 1 Krishanteringsplan är färdigställd och 
införd

Brandskydds-
ansvarig Klar Kontroll att planen är klar och införd VD 2015-12-31 I handlingsplan

X4-1 Kris hos personal 
(dödsfall, personligt 
mm)

Avtal med extern partner om krisstöd, 
utbildning mm.

54 1 Avtal upprättat. VD
Klar

Avtalsgenomgång. Styrelse 2016-12-31 I handlingsplan

RISK KONTROLLMOMENT PLANERING



# Riskbeskrivning Konsekvens (1-4) Sannolikhet (1-4) Riskvärde Ev. kommentar Till plan? Processtillhörighet Ägare

1 Risk att Bostäder brister i projektmetodik på grund av avsaknad av kompetens inom projektledning 3 4 12 Ja Bygga nytt/Bo och förvalta VD

2
Risk att höjda material- räntekostnader påverkar utförandet av underhållsplanen och NKI-höjande 
åtgärder

3 4 12 Ja Bo och förvalta Fastighetsutvecklingschef

3 Risk att brand uppstår i fastigheter 4 3 12 Ja Samtliga VD

4 Risk att undermålig marktilldelning från staden påverkar Bostäders markpriser 3 3 9 Ja Bygga nytt VD

5
Risk att Bostäders plan för löpande underhåll inte motsvarar det faktiska behovet och skapar en ökad 
underhållsskuld (inre och yttre underhåll) 

3 3 9 Ja Bo och förvalta Fastighetsutvecklingschef

6 Risk att eftersatt underhåll i fastighetsbeståndet resulterar i skador 3 3 9 Ja Bo och förvalta Fastighetsutvecklingschef

7 Risk att Bostäder inte lyckas rekrytera medarbetare med rätt kompetens 3 3 9 Ja HR HR-chef

8
Risk att nuvarande förvaltningsmodell inte möter våra kunders behov
(omhändertagandet av våra fastigheter och livet mellan husen med kunden i fokus.)

3 3 9 Ja Bo och förvalta Boservicechef

9 Risk för stort avstånd mellan ledning och personal 3 3 9 Omhändertas redan i GPTW 
men också i denna plan.

Ja Samtliga VD

10 Risk att Bostäder inte har kundfokus 3 3 9 Ja Samtliga VD

11 Risk att stora projekt överstiger budget och tidsram. 3 3 9 Ja Bygga nytt/Bo och förvalta Fastighetsutvecklingschef

12 Risk att Bostäders varumärke förknippas med problem i utsatta områden 2 4 8 Nej Komminikation Kommunikationschef

13
Risk att Bostäders anställda saknar relevant kompetens för att utöva sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt

2 3 6 Nej HR HR-chef

14
Risk att miljö- och hållbarhetsaspekter, samt övriga faktorer som inte är direkt relaterade till ekonomi, 
inte beaktas vid inköp- och upphandlingar

2 3 6 Nej Energi och miljö Fastighetsutvecklingschef

15 Risk att höga krav från staden t ex energikrav vid nybyggnation bygga i trä påverkar bolaget 2 3 6 Nej Bygga nytt Fastighetsutvecklingschef

16 Risk att lågt arbetsgivarvarumärke gör det svårt att attrahera spetskompetens 3 2 6 Nej HR HR-chef

17 Risk att ledare inte har tillräcklig kompetens att leda, motivera och coacha i förändringsarbetet 3 2 6 Nej Samtliga VD

18 Risk att otydlig ansvarsfördelning skapar ineffektivitet och otydlighet i organisationen 2 3 6 Nej Samtliga VD

19 Chefer har inte tillräcklig kompetens i förändringsarbetet 2 3 6 Nej Samtliga VD

20 Risk att avsaknad av konkurrens medför en kultur med låga krav på utveckling och effektivitet 2 2 4 Nej Samtliga VD

21 Risk att Bostäders anställda utsätts för hot eller andra händelser orsakade av en otrygg arbetsmiljö 2 2 4 Nej HR HR-chef

22
Risk att Bostäder brister i arbetet att följa upp och kontrollera varor och tjänster som levereras för att 
säkerställa kvalitet och tillförlitlighet

2 2 4 Nej Inköp och upphandling VD

23
Risk att bolaget inte lyckats etablera och kommunicera en gemensam värdegrund, vilket skapar risk för 
oönskade beteenden

2 2 4 Nej Samtliga VD

24 Risk att ägarkrav som inte är marknadsanpassade gör oss sårbara med t ex vakanser som följd 2 2 4 Nej Bygga nytt/Bo och förvalta/Hyra ut VD

25 Risk att Bostäders erbjudande inte möter kundens behov vilket leder till att man inte vill bo hos oss 2 2 4 Nej Bygga nytt/Bo och förvalta/Hyra ut VD

26 Risk att vi ej har tillräcklig omvärldsbevakning gällande system för digitalisering av våra processer 2 2 4 Nej IT Verksamhetsutvecklingschef

Lista över risker Resultat av omröstning Bedömning Struktur och omhändertagande



27 Risk att låg IT-kompetens hos medarbetare på Bostäder hindrar vår digitalisering 2 2 4 Nej IT Verksamhetsutvecklingschef

28 Risk att Bostäders avdelningar delvis arbetar i stuprör och ökar sårbarhet och ineffektivitet. 2 2 4 Nej Bygga nytt/Bo och förvalta/Hyra ut VD

29 Risk att IT-relaterade svårigheter uppstår på Bostäder 3 2 6 Nej IT Verksamhetsutvecklingschef

30
Risk att många planerade och pågående nybyggantioner av  studentlägenheter i Borås påverkar 
Bostäders kommande nybyggnationer 

1 3 3 Nej Bygga nytt Fastighetsutvecklingschef

31 Risk att anställda inom Bostäder saknar en affärsmässig inställning 1 2 2 Nej Samtliga VD

32 Risk att Bostäder saknar systematiskt arbetsmiljöarbete 2 1 2 Nej HR-chef

33 Risk att övergripande mål inte bryts ner på en nivå som skapar avsedda styreffekter på verksamheten 1 1 1 Nej Samtliga VD



# Risk Associerad målsättning Associerad process Kontrollmetod Kontrollansvarig Utförare av kontroll Kontrollfrekvens Genomfört senast

1
Risk att Bostäder brister i projektmetodik på grund av avsaknad av kompetens 

inom projektledning

Vi är stolta medarbetare med 

gemensam värdegrund

Bygga nytt

Bo och förvalta

Uppföljning att det finns en plan framtagen för 

de projektledare vars kunskapsnivå inte är i 

linje med rollens uppdragsbeskrivning och om 

diskrepans finns genomförs 

kompetenshöjning.

Fastighetsutvecklingschef Projektchef 1 gång/år November

2
Risk att höjda material- och räntekostnader påverkar utförandet av 

underhållsplanen och NKI-höjande åtgärder

Vi överträffar kundens förväntningar

Våra kvarter är blomstrande och 

välmående

Bo och förvalta

Uppföljningen görs genom löpande kontroll 

av fakturor mot anbud/avtal. Stor del av 

underhåll och NKI-höjande åtgärder ligger 

inom upphandlade ramavtal där fasta priser 

finns. Finns behov väljs alternativa materialval. 

Kvarstår risken skjuts projektet på framtiden. 

Fastighetsutvecklingschef Projektchef 2 gånger/år
Maj

November

3 Risk att brand uppstår i fastigheter 
Våra kvarter är blomstrande och 

välmående

Bygga nytt

Bo och förvalta

Hyra ut

Uppföljning genom kontroll av extern 

entreprenör och intern kontroll av SBA-

kontroller som sker utifrån myndigheters krav 

samt att Bostäder utför kontroll enligt 

checklista. Kontroll vid avflytt med 

brandvarnare som testas av.

VD
Teknisk chef

Distriktschefer

Enligt myndigheternas krav 

men minst 

1 gång/år

November

4 Risk att undermålig marktilldelning från staden påverkar Bostäders markpriser
Vi erbjuder livskvalitet med hemmet 

i fokus
Bygga nytt

Uppföljning och dialog sker genom 

kontinuerliga kvartalsmöten med Staden 

(mark- & exploateringschef och stadsarkitekt) 

VD Fastighetsutvecklingschef 4 gånger/år November

5
Risk att Bostäders plan för löpande underhåll inte motsvarar det faktiska 

behovet och skapar en ökad underhållsskuld (inre och yttre underhåll) 
Bo och förvalta VD Fastighetsutvecklingschef 1 gång/år November

6 Risk att eftersatt underhåll i fastighetsbeståndet resulterar i skador Bo och förvalta VD Fastighetsutvecklingschef 1 gång/år November

7 Risk att Bostäder inte lyckas rekrytera medarbetare med rätt kompetens 
Vi är stolta medarbetare med 

gemensam värdegrund
HR

Uppföljning och genomgång av befintliga 

befattningsbeskrivningar vid den årliga 

lönekartläggningen och samtidigt se över att 

rätt roller finns inom bolaget samt att 

kontinuerligt arbeta förebyggande med 

uppdateringar och behovsanalyser.

HR-chef HR-assistent 1 gång/år November

8

Risk att nuvarande förvaltningsmodell inte möter våra kunders behov

(omhändertagandet av våra fastigheter och livet mellan husen med kunden i 

fokus.)

Vi överträffar kundens förväntningar

Vi erbjuder livskvalitet med hemmet 

i fokus

Våra kvarter är blomstrande och 

välmående

Bo och förvalta

Uppföljning genom årlig jämförelse mellan 

hyresgästernas uppfattning av framtida behov 

(utifrån NKI) med omvärldsbevakning. 

Boservicechef Distrikschef 1 gång/år November

Intern kontrollplan 2023

Uppföljning och genomgång av avvikelser 

mellan genomfört underhåll och 

underhållsplan.

Vi överträffar kundens förväntningar

Vi erbjuder livskvalitet med hemmet 

i fokus

Våra kvarter är blomstrande och 

välmående



9 Risk för stort avstånd mellan ledning och personal

Vi överträffar kundens förväntningar

Vi erbjuder livskvalitet med hemmet 

i fokus

Våra kvarter är blomstrande och 

välmående

Vi är stolta medarbetare med 

gemensam värdegrund

Samtliga

Uppföljning genom årlig 

medarbetarundersökning "Great Place To 

Work" för att kontrollera att framtagna 

handlings- och åtgärdsplaner ger önskat 

resultat mot föregående mätning.

VD HR-chef 2 gånger/år
Maj

November

10 Risk att Bostäder inte har kundfokus Vi överträffar kundens förväntningar

Bygga nytt

Bo och förvalta

Hyra ut

Uppföljning av antal genomförda  aktiviteter i 

Bostäders  transformationskartan samt 

genomförda åtgärder på verksamhetsnivå 

med fokus på kund.

Uppföljning av Bostäders huvudmål 

kundnöjdhet 25% i Livesteps.

VD
Marknads- och 

verksamhetsutvecklingschef
1 gång/år November

11 Risk att stora projekt överstiger budget och tidsram.
Vi erbjuder livskvalitet med hemmet 

i fokus

Bygga nytt

Bo och förvalta

Uppföljning  att åtgärdsplan tagits fram för 

stora projekt (över 5 mkr) som dragit över 

planerad budget och/eller tidsram. 

Fastighetsutvecklingschef Projektchef 2 gånger/år November
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Internkontroll är ett verktyg som används för att säkerställa att de uppgifter som görs inom bolaget är ändamålsenliga och ekonomiskt 
tillfredställande. Att bolaget följer de rutiner som är uppsatta.

Internkontrollen ses som ett hjälpmedel i bolaget och används genom att de olika arbetsuppgifterna har dokumenterade rutiner som följs 
upp och revideras löpande.

Stickprovskontroller görs löpande och avvikelser dokumenteras i en framtagen avvikelserapport.

Internkontrollplanen är upprättad efter en bedömning av risk och väsentlighet vid utförande av arbetsuppgifter som görs inom bolaget.  
Skalan ligger mellan 1-4 där 1 anses som liten risk/väsentlighet och 4 som stor risk/väsentlighet.

De identifierade riskerna som tillsammans har ett högre värde än 9 och över beskrivs i detta dokument. 

Internkontrollen är gjord på styrelsemöte 2022-10-20



Nyckelkontroll/

aktivitet

2 Omvärlden/  
Beteendeförändringar

Ändrade konsumtion och 
resvanor

Styr och Ledning Mäter gästnätter Löpande Statistikans. Månadsvis SCB statistik Administrativ chef Februari

3 Styrelsens roll Risk att våra 
ägare/intressenter har 
olika synsätt på mål och 
medel

Styr och Ledning Dialog kring de olika 
synsätten

Löpande VD Styrelsebeslut / 
protokoll 

Styrelsemöten Administrativ chef Q1

5 Kommunikation Risk för externa 
händelser som är 
opåverkbara och som 
kan skada ryktet

Styr och Ledning Nyhets/press- 
bevakning. Dialog 
med aktören/ aktörer

Löpande VD VD rapport Styrelsemöten Administrativ chef Februari

8 Bolagets roll Att våra 
samarbetspartner 
"spelplanen" inte känner 
till hur vi arbetar

Styr och Ledning Presentations- 
material och träffar 
med samarbets- 
partners "spelplanen"

Löpande VD Presentation och 
minnes- 
anteckningar

Årligt evenemangsmöte 
samt löpande 
avstämningar

Administrativ chef Q1

9 Effekten av 
hopslagning av TME 
och Akademiplatsen

Separat riskanalys 
upprättas med alla 
inblandade i 
sammanslagningen

Styr och Ledning Riskanalys Ett tillfälle VD Riskanalys med 
tillhörande 
handlings- planer

Uppföljning av riskanalys 
med tillhörande 
handlingsplaner

Administrativ chef Q1

12 Personberoende Risk för att felaktigheter i 
bokslutet på grund av att 
ekonomi- ansvarig inte är 
på plats

Ekonomi och 
finansiering

Rutinbeskrivning och 
checklista finns 
upprättat för hur de 
kritiska momenten i 
bokslutet skall 
hanteras

Löpande Ekonomians. Rutin beskrivning 
och checklista för 
bokslut.

Genomgång av 
rutinbeskrivning och 
checklista för bokslut.

Administrativ chef November

25 Effekten av 
hopslagning av TME 
och Akademiplatsen

Separat riskanalys 
upprättas med alla 
inblandade i 
sammanslagningen.

Ekonomi och 
finansiering

Budgetarbete Tertial-rapporter Styrelse Budget, RR- och BR 
rapporter

Uppföljning av budget, RR- 
och BR-rapporter

Administrativ chef Q1

33 Effekten av 
hopslagning av TME 
och Akademiplatsen

Separat riskanalys 
upprättas med alla 
inblandade i 
sammanslagningen.

Personal Riskanalys Ett tillfälle Styrelse Riskanalys med 
tillhörande 
handlings- planer

Uppföljning av riskanalys 
med tillhörande 
handlingsplaner

Administrativ chef Q1

Dokumentation Metod för verifiering Testperson
Tid för rapport-
ering

TestadKontrollägare# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Frekvens



34 Ny Affärsplan Risk att affärsplanen inte 
matchar organisationen

Verksamheten se över organisation Årsvis Styrelse Styrelse/ protokoll Mål-uppfyllelsekontroll Administrativ chef December

36 Många engagemang Risk för att det blir för 
många engagemang på 
en gång som 
organisationen inte kan 
hantera.

Verksamheten Möjlighet finns att 
projektanställa 
personal till specifika 
arbetsuppgifter. 
Beslut tas i 
budgeteringsprocess

Tertial-rapporter VD Budgetering 
Anställnings-avtal 
Offerter från 
upphandlad 
leverantör. 
Arbetade timmar 
för personal

Stickprov för att 
kontrollera underlag för 
tertialrapporter.Stick prov 
på flexssaldon

Administrativ chef November

37 Många engagemang Risk för att det blir för 
mycket arbetsuppgifter 
på en och samma gång 
inom organisationen

Verksamheten Arbeta med 
kompetensöverföring 
på kritiska positioner 
Kontinuerlig 
avstämning kring 
resurser enskilt och i 
funktion

Löpande VD Medarbetar-samtal, 
kompetens-
kartläggningar, 
målstyrning och 
kontinuerliga 
uppföljningarna i 
verksamheten

Kontroll på genomförda 
medarbetarsamtal 
Kontrollera att 
kontinuerliga möten hålls

Administrativ chef November

39 Många kontaktytor 
externt i 
organisationen på olika 
nivåer.

Risk för dubbelarbete. 
Utebliven helhetsbild

Verksamheten Tydlig mötesstruktur 
och 
informationsdelning 
internt

Löpande VD Dokumentation 
anteckningar

Mötesstruktur som 
fungerar över tid

Administrativ chef November

40 Effekten av 
hopslagning av TME 
och Akademiplatsen

Separat riskanalys 
upprättas med alla 
inblandade i 
sammanslagningen.

Verksamheten Riskanalys Ett tillfälle Styrelse Riskanalys med 
tillhörande 
handlings-planer

Uppföljning av riskanalys 
med tillhörande 
handlingsplaner

Administrativ chef Q1

42 Informationsdisk Hot och överfall Verksamheten Risk då Textilmuseets 
kassa/shop inluderas i 
informationsdisken. 
Larmknapp finns till 
bevaknings- företag. 
Rondering sker 
kontinuerligt.

Löpande Turistkommunikatör
er

Giltiga avtal med 
bevakningsföretag

Genomgång av 
rutinbeskrivningar. Test av 
larm.

Administrativ chef Löpande



KONCERNEN, INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB:S INTERNKONTROLLPLAN 2023

Riskrubrik Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig

Förfrågningsunderlag Risk för att 
förfrågningsunderlaget 
ej är fullständigt eller 
tillräckligt tydligt

Kvaliteten på förfrågningsunderlaget 
säkerställs genom att 
upphandlingsansvarig kontrollerar 
innan upphandling läggs ut. 
Kvalitetskontrollen dokumenterats 
genom att närmsta chef skriver under 
dokument innan inbjudan.

Innan upphandling 
offentliggörs.

Ansvarig för 
upphandlingen

Hyresgästens kravställan Risk att hyresgästens 
kravställan/behov är 
otydlig och inte finns i 
skrift.

Innan varje avtal tecknas speciellt 
projekt (förstudier) med nya avtal eller 
ändring av avtal.

Innan avtalets tecknas 
ska kravställan/behov 
vara tydliga i skrift.

Fastighetsutvecklings
chef

Räntehöjningar Risk för snabba 
räntehöjningar slår på 
resultatet så snabbt att 
vi inte hinner justera 
andra utgiftsposter

Genomför riskanalys för snabba 
räntehöjningar slår på resultatet.

Räntekalkyl Koncernekonomichef

Hyresgäst konkurs Risk att hyresgästen 
går i konkurs eller ej 
kan betala

Kreditbedömning görs på nya kunder 
när hyresbeloppet överstiger 50 000 
kr/år. Kontrollen skriftligt dokument.

Innan hyresavtalet 
undertecknas.

Fastighetsutvecklings
chef

Nedskrivningsbehov 
fastighet

Risk för 
nedskrivningsbehov av 
fastighet

Vid bokslut med kalkyl med 
motivering, samt kontinuerlig 
bevakning under året.

Värderingskalkyl Koncernekonomichef

Nedskrivningsbehov 
projekt

Risk för 
nedskrivningsbehov av 
projekt

Vid bokslut med kalkyl med 
motivering, samt kontinuerlig 
bevakning under projekt tiden.

Värderingskalkyl Fastighetsutvecklings
chef och 
koncernekonomichef

Försäkringsskydd Bristfälligt 
försäkringsskydd

Årskontroll av att alla fastigheter är 
försäkrade samt kontroll vid om- till 
och nybyggnad, köp eller försäljning 
av fastighet.

Attest av 
försäkringsbrev.

Koncernekonomichef

Sida 1 av 2
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Riskrubrik Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig

Brand, fastighet Brand i fastighet Vid kvartals ronderingar kontrolleras 
att brandskyddet fungerar. 
Genomgång av brandskydd i alla 
fastigheter. Informera om och 
uppmana hyresgäster att testa 
brandvarnare regelbundet. Cadsafe 
och kontrollista.

Ronderingar av 
fastigheter.

Fastighetstekniker

Projektekonomi Risk att 
projektekonomin ej 
håller.

Varje styrelsemöte 
(utfall/budget/prognos/bokslut) för att 
säkerställa att kalkylerna följs upp 
enligt bolagets byggprocess.

Projektbudgeten följs 
upp på varje projekt 
genom prognoser. 

Fastighetsutvecklings
chef

El Avbrott av el medför 
driftstörningar 
omgående som 
påverkar alla.

Genomför risk- och sårbarhetsanalys i 
krisberedningsplanen för 
fastigheterna. 

Medtag i 
Krisberedningsplan.

Fastighetsförvaltare

Interna kontrollplan 2023 avser Industribyggnader i Borås AB med dotterbolaget Eolus 6 AB och Kv Strömsdal 3 

Koncernen, Industribyggnader i Borås AB                            2022-10-24

VD Patrik Johansson

Sida 2 av 2
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Regler och anvisningar för intern kontroll – Industribyggnader i Borås AB 
 
Riskanalys och intern kontroll 

Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll. Av dessa framgår att nämnderna och 
bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde 
och att varje bolag ska ha en organisation för sin interna kontroll samt anta regler och anvisningar för 
denna.  

Industribyggnader har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och ska upprätta en 
organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna.  

Styrelsen ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Varje år ska styrelsen anta en plan för 
den interna kontrollen baserad på en riskanalys.  

Styrelsen ska försäkra sig om att uppföljning av den interna kontrollen utförs och vidta åtgärder som 
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.  

VD ansvarar för konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll. VD ska se till att en 
riskanalys genomförs och med den som grund se till att förslag på intern kontrollplan tas fram. 
Riskanalys och intern kontrollplan antas av styrelsen vid mötet i oktober. VD ska löpande rapportera 
till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar och föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Ekonomichef driver bolagets arbete med intern kontroll genom att samordna processerna för 
riskanalys, intern kontrollplan och uppföljning av internkontrollplan samt vara kontaktperson 
gentemot stadsrevisionen och andra.  

De verksamhetsansvariga cheferna i organisationen ska följa regler och anvisningar om intern 
kontroll och informera övriga anställda om innebörden. De ska verka för att arbetsmetoderna bidrar 
till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste 
överordnad. 

Vilka lagar som ska följas bevakas via abonnemang. De verksamhetsansvariga cheferna följer löpande 
upp ändringar som rapporterats i abonnemanget. 

 

Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:  

- att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv  

- att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig  

- att de regler och riktlinjer som finns efterföljs  

 

 
 
 
 
 



 
Arbetsgång  
 
Riskanalys  
Kartläggning av risker kan genomföras på olika sätt t ex  
- med frågan ”Vilka rutiner eller processer får inte gå fel?”  
- genom att formulera risken, orsaken och konsekvensen enligt ”Risk att……(händelse) inträffar på 
grund av ……(orsak), vilket kan leda till ……(konsekvens).”  
 
Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom områden för att identifiera risker. 
 
Bedömning av identifierade risker ska därefter göras utifrån konsekvens och sannolikhet enligt 
nedanstående skala:  
 
Konsekvens  
1. Försumbar (obetydlig för de olika intressenterna och bolaget)  
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som bolaget)  
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och bolaget)  
4. Allvarlig (så stor att fel helt enkelt inte får förekomma)  
 
Sannolikhet  
1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig)  
2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)  
3. Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)  
4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)  
 
Riskanalysen bör genomföras under våren (årligen).  
 
Intern kontrollplan  
Riskanalysen, i form av konsekvens och sannolikhetsbedömningen, ligger till grund för den interna 
kontrollplanen.  
 
I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska genomföras.  
Den interna kontrollplanen tillsammans med riskanalysen för bolagets egen del beslutas om i 
anslutning till den egna budgeten.  
 
Uppföljning intern kontrollplan  
Uppföljning av de angivna riskerna görs enligt den frekvens som är angiven i planen. Varje 
kontrollmoment analyseras genom att besvara följande frågor:  
 
- Vad har vi gjort?  
- Vad kom vi fram till?  
- Vad behöver åtgärdas?  
 
Uppföljning av den interna kontrollplanen beslutas om i samband med den egna årsredovisningen.  
 
System  
All dokumentation sker i excelfiler. 
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§ 31 Dnr SH 2022-00038 1.2.3.2 

Intern kontrollplan 2023 

Borås Stadshus ABs beslut 

Intern kontrollplan för 2023 godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska nämnder och bolag lämna 
riskanalys och plan för intern kontroll i samband med budgeten.  
Styrelsen har vid ett arbetsmöte arbetat med den riskanalys som ligger till grund 
för intern kontrollplan. Planen för 2023 fokuserar på risker på koncernnivå.       

Beslutsunderlag 

1. Bilaga - Intern kontrollplan 2023 riskanalys 

2. Bilaga - Intern kontrollplan 2023  

 



Riskanalys 2023 för Borås Stadshus AB

Process Riskdefinition Riskbeskrivning Sannolikhet Konsekvens Risk Till plan Nyckelkontroll/-aktivitet Dokumentation Frekvens

Anläggnings-
tillgångar

Värdering av aktier i 
dotterbolag

Risk för nedskrivningsbehov, 
främst avseende aktier i 
BEMAB

3 4 12 Ja Dokumenterad analys av värdet på 
dotterbolagen i förhållande till bokfört 
värde.

Bokslutsmaterial Årsvis

Finansiering Finansieringsrisker inom 
koncernen

Risk att koncernbidrag från de 
överskottsgenererande 
bolagen inte räcker för att 
finansiera underskottsbolagen

4 3 12 Ja Styrelsen ska utifrån genomförd 
analys av finansieringsrisker i 
koncernen ta fram hållbara 
koncernbidrag samt se över 
underskottsbolagens resultatkrav 
inför budget 

Borås Stads budget och 
årsredovisning, samt 
SHAB:s årsredovisning 
ska innehålla finansiell 
analys.

Årsvis

Finansiering Eget kapital Risk att det egna kapitalet blir 
förbrukat i moderbolaget.

2 3 6 Nej Kontrollera att 
kapitaltäckningsgaranti finns 
upprättad av ägaren. Se punkten om 
finansieringsrisker inom koncernen.

Aktuell kapitaltäcknings-
garanti

Årsvis

Styr och ledning Styrelsens roll Risk att styrelsen inte erhåller 
komplett information för att 
uppfylla sitt ansvar enligt ABL.

3 4 12 Ja Styrelseutbildning samt utveckling av 
arbetsmötena. Samtliga 
ägarstyrnings-ärenden ska passera 
SHAB enligt ägardirektivet.

Minnesanteckningar från 
ägardialoger, 
sammanställning av 
bolagens 
styrelseprotokoll/större 
frågor under perioden.

Årsvis

Bolagsstyrning Kommunikation Risk att information mellan 
bolag och SHAB inte flödar i 
rätt kanal, att bolagen 
kommunicerar med andra än 
moderbolaget

3 3 9 Ja Säkerställa att bolagen informerar 
om de frågor som ägaren efterfrågar 
vid ägardialog och i samband med 
budget och budgetuppföljningar.

Minnesanteckningar från 
ägardialoger samt 
bolagens inlämnade 
rapporter.

Årsvis

Finansiering Finansieringsrisker inom 
koncernen

Risk för stigande 
räntekostnader

4 3 12 Ja Styrelsen ska göra en analys av 
koncernens långsiktiga 
skuldutveckling och dess 
konsekvenser

Årsvis

Finansiering Finansieringsrisker inom 
koncernen

Risk för nedskrivningsbehov 
av anläggningstillgångar i 
bolagen

4 3 12 Ja Kontrollera att bolagen har en rutin 
för att hantera anläggnings-
tillgångarnas bokförda värden jämfört 
med aktuella marknadsvärden. 
Säkerställa att investeringsärende för 
ställningstagande innehåller en 
extern värdering.

Bokslutsmaterial Årsvis

Styr och ledning Styrelsens roll Risk att styrelsen inte uppfyller 
sin funktion

2 3 6 Nej Hanteras i styrelsens arbetsordning Arbetsordningen Årsvis



Styr och ledning Styrelsens roll Risk för konflikt mellan 
ägarrollen och tillsynsrollen 
pga personunion mellan Borås 
Stadshus styrelse och 
Kommunstyrelsen

3 2 6 Nej Hanteras i styrelsens arbetsordning Arbetsordningen Årsvis

Finansiering Finansieringsrisker inom 
koncernen

Risk för försämrad rating 
(Standard & Poors) som leder 
till högre räntekostnader

2 3 6 Nej Stabila utsikter i dagens rating Årsvis

Finansiering Finansieringsrisker inom 
koncernen

Risk att nödvändiga 
investeringar i bolagen inte 
kan genomföras

2 3 6 Nej Genomgång av framtagen långsiktig 
investeringsplan

Långsiktig investeringsplan Årsvis

Styr och ledning Förtroendeskada Risk för förtroendeskadlig 
bisyssla i moderbolaget

1 3 3 Nej Bolaget saknar anställda Årsvis

Bokslutsprocessen Personberoende Risk för fel i bokslut och 
årsredovisning på grund av att 
ekonomen inte finns på plats

1 2 2 Nej Rutinbeskrivning och checklista för 
bokslutet ska följas

Rutinbeskrivning och 
checklista är upprättade.

Årsvis

Bokslutsprocessen Redovisningsregler Risk att nya redovisningsregler 
ej fångas upp och hanteras i 
bokslutet

3 2 6 Nej Se till att ekonomen håller sig 
uppdaterad och tar till sig förändrade 
redovisningsregler samt upplysning 
från revisorerna

Löpande

Administrativ 
process

Sociala avgifter/källskatt Risk att sociala avgifter och 
källskatt betalas för sent

1 3 3 Nej Se till att det finns backup som kan 
göra betalning om ekonomen inte är 
på plats

Backup på 
Ekonomistyrning finns.

Årsvis

Administrativ 
process

Oegentligheter Risk för utbetalningar från 
moderbolaget till fel mottagare

1 4 4 Nej Alla betalningar ska göras två i 
förening

Utdrag från banken på 
uppsatta betalningsregler 
samt attest av utbetalnings-
underlagen.

Årsvis

Ekonomi Ekonomi Risk att situationer i 
omvärlden påverkar bolagens 
kostnader och tillgång till 
material vilket kan påverka 
planerad verksamhet

3 3 9 Ja Säkerställa att bolagen gör 
konsekvensanalyser och 
handlingsplaner samt informerar 
ägaren vid avvikelser

Konsekvensanalys och 
handlingsplan

Löpande



Intern kontrollplan 2023 för Borås Stadshus AB

Process Riskdefinition Riskbeskrivning Nyckelkontroll/-aktivitet Dokumentation Metod för verifiering Frekvens Ansvar för punkten Avstämning
Anläggnings-
tillgångar

Värdering av aktier i 
dotterbolag

Risk för 
nedskrivningsbehov, 
främst avseende aktier i 
BEMAB

Dokumenterad analys av värdet 
på dotterbolagen i förhållande 
till bokfört värde. 

Bokslutsmaterial Verifiering utifrån bokfört 
värde.

Årsvis VD Varje arbetsmöte under 2023

Finansiering Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk att koncernbidrag 
från de 
överskottsgenererande 
bolagen inte räcker för att 
finansiera 
underskottsbolagen

Styrelsen ska utifrån genomförd 
analys av finansieringsrisker i 
koncernen ta fram hållbara 
koncernbidrag samt se över 
underskottsbolagens 
resultatkrav inför budget.

Borås Stads budget och 
årsredovisning, samt 
SHAB:s årsredovisning 
ska innehålla finansiell 
analys.

Kontrollera att 
dokumentation upprättas 
samt att plan för långsiktig 
finansiering över tre år 
utarbetas.

Årsvis VD Varje arbetsmöte under 2023

Styr och ledning Styrelsens roll Risk att styrelsen inte 
erhåller komplett 
information för att uppfylla 
sitt ansvar enligt ABL

Styrelseutbildning samt 
utveckling av arbetsmötena. 
Samtliga ägarstyrningsärenden 
ska passera SHAB enligt 
ägardirektivet.

Minnesanteckningar från 
ägardialoger, 
sammanställning av 
bolagens 
styrelseprotokoll/större 
frågor under perioden.

Kontrollera att minst fyra 
arbetsmöten hålls samt att 
ägarstyrningsärenden tas 
upp i SHAB. 

Årsvis VD Varje arbetsmöte under 2023

Bolagsstyrning Kommunikation Risk att information mellan 
bolag och SHAB inte 
flödar i rätt kanal, att 
bolagen kommunicerar 
med andra än 
moderbolaget

Säkerställa att bolagen 
informerar om de frågor som 
ägaren efterfrågar vid 
ägardialog och i samband med 
budget och budgetuppföljningar.

Minnesanteckningar från 
ägardialoger samt 
bolagens inlämnade 
rapporter.

Kontrollera att samtliga 
frågeställningar från 
ägaren har behandlats 
och dokumenterats.

Årsvis VD Varje arbetsmöte under 2023

Finansiering Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk för stigande 
räntekostnader

Styrelsen ska göra en analys av 
koncernens långsiktiga 
skuldutveckling och dess 
konsekvenser.

Borås Stads budget och 
årsredovisning, samt 
SHAB:s årsredovisning 
ska innehålla finansiell 
analys.

Kontrollera att 
dokumentation upprättas 
samt att plan för långsiktig 
finansiering över tre år 
utarbetas.

Årsvis VD Varje arbetsmöte under 2023

Finansiering Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk för 
nedskrivningsbehov av 
anläggningstillgångar i 
bolagen

Kontrollera att bolagen har en 
rutin för att hantera 
anläggningstillgångarnas 
bokförda värden jämfört med 
aktuella marknadsvärden. 
Säkerställa att 
investeringsärende för 
ställningstagande innehåller en 
extern värdering.

Bokslutsmaterial Verifiering utifrån bokfört 
värde.

Årsvis VD Varje arbetsmöte under 2023

Ekonomi Ekonomi Risk att situationer i 
omvärlden påverkar 
bolagens kostnader och 
tillgång till material vilket 
kan påverka planerad 
verksamhet

Säkerställa att bolagen gör 
konsekvensanalyser och 
handlingsplaner samt informerar 
ägaren vid avvikelser

Konsekvensanalys och 
handlingsplan

Kontrollera att analys 
upprättas i samband med 
delårsrapportering

Löpande VD Varje arbetsmöte under 2023
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Intern kontrollplan 2023 

Borås Stadshus ABs beslut 

Intern kontrollplan för 2023 godkänns.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska nämnder och bolag lämna 

riskanalys och plan för intern kontroll i samband med budgeten.  

Styrelsen har vid ett arbetsmöte arbetat med den riskanalys som ligger till grund 

för intern kontrollplan. Planen för 2023 fokuserar på risker på koncernnivå.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga - Intern kontrollplan 2023 riskanalys 

2. Bilaga - Intern kontrollplan 2023   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



Område Verksamhet/process / 2023
Riskbild/                                2023 Sannolikhet

(S)
1 låg - 5 hög

Konsekvens
(K)

1 låg - 5 hög

Riskvärde
(S*K)

Till IK?
1-8 = Låg
9-15 = medel
16-25 = hög

Egen verksamhet Inköpsprocessen Att vi själva gör felbedömningar i samband med inköp - felinköp 2 3 6
Egen verksamhet Intäktsprocessen Risk för att hyresgästen inte betalar 2 2 4
Egen verksamhet Intäktsprocessen Risk för att samtliga hyror ej faktureras eller till felaktigt belopp 1 5 5
Egen verksamhet Intäktsprocessen Risk för vakanser 2 4 8
Egen verksamhet Intäktsprocessen Risk för överprövning av anbud. 3 2 6
Egen verksamhet IT-processen Bristfälliga backup-rutiner för VDs dator 2 4 8
Egen verksamhet IT-processen Stöld av dator 2 2 4
Egen verksamhet Lagar och riktlinjer Risk för att fastigheterna ej är försäkrade 1 5 5
Egen verksamhet Lagar och riktlinjer Risk för att lagar ej efterlevs 1 3 3
Egen verksamhet Lagar och riktlinjer Risk för att ägardirektiv ej efterlevs 4 1 4
Egen verksamhet Oegentligheter Risk för oegentligheter inom verksamheten 2 3 6
Egen verksamhet Projektprocessen Risk att det inte finns kompent byggledare som kan styra projektet. 1 4 4
Egen verksamhet Projektprocessen Risk för att det hittas tilläggskostnader som inte kunde förutsägas i samband med upphandlingen 2 3 6
Egen verksamhet Projektprocessen Risk för ÄTOR ej medräknat i kalkylen. Projektet blir dyrare än tänkt 2 3 6
Egen verksamhet Underhållsprocessen Risk att inte allt underhåll finns med i underhållsplanen 1 2 2
Egen verksamhet Underhållsprocessen Risk för att prioritering av underhållsåtgärder blir fel. 1 4 4
Egen verksamhet Underhållsprocessen Risk för att underhållskostnader inte kan finansieras 1 2 2
Egen verksamhet Underhållsprocessen Risk för eftersatt underhåll 1 4 4
Egen verksamhet Upphandlingsprocessen Risk att bolaget inte erhåller konkurrenskraftiga anbud - projektet blir dyrare än tänkt 1 3 3
Egen verksamhet Upphandlingsprocessen Risk att underhållet inte hinner upphandlas i tid 2 2 4
Egen verksamhet Upphandlingsprocessen Risk för att det inte finns tillräcklig underhållskompetens i samband med upphandling 1 3 3
Egen verksamhet Upphandlingsprocessen Risk för att löpande inköp överstiger gränsen för direktupphandling 1 3 3
Ekonomi Bokslutsprocessen Risk för bristande kompetens i samband med upprättande av budget och bokslut 1 3 3
Ekonomi Bokslutsprocessen Risk för felaktig kontering på grund av bristande kompetens. 2 2 4
Ekonomi Bokslutsprocessen Risk för moms och källskatt ej betalas i korrekt tid och rätt tid 1 2 2
Ekonomi Bokslutsprocessen Risk för nedskrivning av fastigheter 1 4 4
Ekonomi Finansiering Efterlevnad av finanspolicyn 1 3 3
Ekonomi Finansiering Likviditetsbrist 1 4 4
Ekonomi Konjunktur Risk för att hyror inte kan höjas i takt med kostnadsökningar 2 4 8
Ekonomi Konjunktur Risk för ökade räntekostnader 2 4 8
Ekonomi Risk att LOU inte följs Risk att bolaget bryter mot LOU och mot Borås Stads upphandlingsregler och policy. 1 4 4
Ekonomi Risk att riktlinjer ej följs Risken är att representationsreglerna för Borås Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att 

representation/utbildning ej är godkänd. Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet

1 3 3

Ekonomi Risk för att felaktiga hyresavier 
skickas ut

Risk att det blir fel i samband med årlig hyrehöjning 2 3 6

Personal Attraktiv arbetsgivare Risk att förlora/svårt att rekrytera kompetenta medarbetrare samt risk att inte få några sökande 
till tjänster

1 4 4

Personal Bisyssla Anmäla bisyssla från anställda 1 4 4
Personal Personberoende Risk för personberoende med ett fåtal anställda 3 4 12
Personal Rätt arbetsbelastning Risk för stress/utbrändhet/gå in i väggen pga hög arbetsbelastning 2 3 6
Styrning och ledning Politik Hot mot politker 1 4 4
Styrning och ledning Samverkan Risk för dålig samverkan med ägarrepresentanter, underleverantörer och  hyresgäster 1 4 4
Säkerhet/arbetsmiljö Hot mot medarbetare Risk för hot i samband med hyresgäster, leverantörer mm. 1 4 4
Säkerhet/arbetsmiljö Risk för trafikolycka Risk för trafikolycka i samband med bilkörning i tjänsten 1 4 4



Område Verksamhet/process Riskbild Riskbe-
dömning

Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollfrekvens Utförd kontroll Åtgärd

Egen verksamhet Intäktsprocessen Risk för vakanser 8 Arbetsätt Att det finns rutiner Löpande

Egen verksamhet IT-processen Bristfälliga backup-rutiner för VDs dator 8 Kontinuerligt underhåll Att lagring sker via molntjänst 1 gång i månad

Ekonomi Konjunktur Risk för att hyror inte kan höjas i takt med 
kostnadsökningar

8 Lägesbild/Tydlig uppföljning Förhandlingar Årligen

Ekonomi Konjunktur Risk för ökade räntekostnader 8 Lägesbild/Tydlig uppföljning Uppföljning Årligen

Personal Personberoende Risk för personberoende med endast ett fåtal 
anställda

12 Analys/problemlösning Uppföljning Årligen
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ombyggnad Skogslid Fristad 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan om 18 300 000 kr 

avseende ombyggnad Skogslid Fristad under förutsättning att Sociala 

omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.  

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan godkänns under förutsättning 

att nämndens förslag till investeringsbudget för projektet godkänns i Borås 

Stads investeringsbudget för 2023. 

 

 

 

 

 

Datum 
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Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00225 2.6.1.1 

  

 

Ombyggnad Skogslid Fristad 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan om 18 300 000 kr 

avseende ombyggnad Skogslid Fristad under förutsättning att Sociala 

omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.  

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan godkänns under förutsättning 

att nämndens förslag till investeringsbudget för projektet godkänns i Borås 

Stads investeringsbudget för 2023. 

 

Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsförvaltningen har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov 

om ombyggnad av befintliga lokaler för korttidsboende SoL samt ett 

äldreboende för LSS. En lokalisering av lokaler på Gamla Kyrkvägen 6, Fristad 

har beslutats.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget för 2022 med ett belopp 

på 15 000 000 kr. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till Borås Stads 

investeringsbudget 2023 beräknas beloppet öka till 19 000 000 kr. 

Sociala omsorgsförvaltningens är i behov av fler lägenheter för LSS-boende för 

en äldre målgrupp, vilket skulle ge ett nettotillskott. Vidare har förvaltningen 

behov av korttidsboende för målgruppen inom SoL. Korttidsboende är ett 

tillfälligt boende, i detta fall för psykiskt funktionsnedsatta, som ger möjlighet 

till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Ett korttidsboende 

ska erbjuda som minimum ett rum med toalett och dusch. 

Projektet avser att anpassa två befintliga lokaler på Skogslid. En flygel byggs 

som ett LSS-boende för en äldre målgrupp med fem stycken lägenheter. Den 

andra flygeln byggs som en korttidsenhet för målgruppen inom SoL. Lokalerna 

på Gamla Kyrkvägen 6 består av två flyglar som var för sig byggs om till ett 

korttidsboende SoL med sex lägenheter och ett äldreboende för LSS med fem 

lägenheter. Projektet omfattar även en mindre ombyggnation av rumsbildning 

för administrativa ytor och omklädning för personal, ny tvättstuga, HWC och 

dusch för brukare. En omfattande ytskiktsrenovering genomförs då lokalerna är 

i behov av nytt. Yttre miljö anpassas för på- och avstigning och planering för 

nya tillgängliga entréer. En ny sprinkleranläggning installeras i de aktuella ytorna 

som ombyggnationen avser. Total ombyggd area är 997m² (BRA). 



Borås Stad 
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I Borås finns flera personer som står i kö för att erhålla en bostad för LSS. På 

Skogslid blir lägenheterna för LSS ett nettotillskott. Sociala 

omsorgsförvaltningen bedriver idag verksamhet för korttidsboende SoL i 

lokaler på Jössagatan som avvecklas. Byggstart preliminär december 2022 med 

preliminär inflyttning maj 2023. Projektets budget är baserad på inkomna anbud 

till 18 300 000 kronor. Investeringsutgifter utslagen per m² BRA är 18 355 

kronor. 

 

Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan Lokalförsörjningsnämnden 2022-10-25 

 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Avdelning Nämnddatum Diarienummer Mottagare 
Byggavdelningen 2022-10-25 2022-00404 Sociala omsorgsnämnden 

   

Anslagsframställan för Skogslid ombyggnad, Fristad.   
 

Lokalförsörjningsnämndens beslut   

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Sociala 
omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan 
avseende Skogslid ombyggnad. 
 
Teddi Gelander (S) anmäler jäv och deltar ej under föredragning samt vid beslut av ärendet. 

Projektets handläggning  

Sociala omsorgsförvaltningen har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov om ombyggnad av 
befintliga lokaler för korttidsboende SoL samt ett äldreboende för LSS. En lokalisering av lokaler på 
Gamla kyrkvägen 6, Fristad har beslutats.  
Förstudiekonto öppnades 2021-12-14 och projekteringsframställan beslutades 2022-04-11. 
 
Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2022-02-22 och tillstyrktes av Sociala 
omsorgsnämnden 2022-03-28, samt beslutades i Kommunstyrelsen 2022-04-11.  
 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en projektbudget om 15.000 tkr och ett 
genomförande år 2022. 

Projektbeskrivning och mål 

Sociala omsorgsförvaltningens är i behov av fler lägenheter för LSS-boende för en äldre målgrupp, vilket 
skulle ge ett nettotillskott. Vidare har förvaltningen behov av korttidsboende för målgruppen inom SoL. 
Korttidsboende är ett tillfälligt boende, i detta fall för psykiskt funktionsnedsatta, som ger möjlighet till 
avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Ett korttidsboende ska erbjuda som minimum ett 
rum med toalett och dusch. 
 
Projektet avser att anpassa två befintliga lokaler på Skogslid. En flygel byggs som ett LSS-boende för en 
äldre målgrupp med fem stycken lägenheter. Den andra flygel byggs som en korttidsenhet för målgruppen 
inom SoL.  
Lokalerna på Gamla kyrkvägen 6 består av två flyglar som var för sig byggs om till ett korttidsboende SoL 
med sex lägenheter och ett äldreboende för LSS med fem lägenheter. Projektet omfattar även en mindre 
ombyggnation av rumsbildning för administrativa ytor och omklädning för personal, ny tvättstuga, HWC 
och dusch för brukare. En omfattande ytskiktsrenovering genomförs då lokalerna är i behov av nytt. Yttre 
miljö anpassas för på- och avstigning och planering för nya tillgängliga entréer. En ny sprinkleranläggning 
installeras i de aktuella ytorna som ombyggnationen avser. Total ombyggd area är 997m² (BRA).   

Konsekvensanalys lokaler 

I Borås finns flera personer som står i kö för att erhålla en bostad för LSS. På Skogslid blir lägenheterna 
för LSS ett nettotillskott. Sociala omsorgsförvaltningen bedriver idag verksamhet för korttidsboende SoL i 
lokaler på Jössagatan som avvecklas.  
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Tidplan 
Byggstart preliminär december 2022 med preliminär inflyttning maj 2023. 

Ekonomi 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 18 300 000 kronor.  
 
Investeringsutgifter utslagen per m² BRA är 18 355 kronor.  
 

Byggentreprenad  15 579 000 kr             

Markentreprenad                ingår bygg              

Projektering                 1 055 000 kr             

Kontroll och besiktning                100 000 kr             

Bygglov och anslutningsavgifter 0 kr  

Oförutsett  500 000 kr  

Indexreglering (bedömd)  536 000 kr  

Bygg- och projektledningskostnad 530 000 kr  

Ränta under byggtid 0 kr  

Summa total för projektet exkl. moms  18 300 000 kr  

 
 
Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2023  

Befintlig kapitalkostnad  0 kr Hyrt objekt. 

Befintlig driftskostnad 0 kr  

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av investeringen 1 532 000 kr  

Ny driftskostnad (uppskattad) 0 kr  

Total kostnad 1 532 000 kr  

 
Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak avskrivning.  
Investeringen föreslås en avskrivning på 15 år, vilket motsvarar längd på föreslaget hyreskontrakt.  
 
Borås Stad får inte lyfta byggmoms för de fem lägenheter som hyrs ut som LSS, vilket medför att 
byggkostnaden blir högre. Detta har justerats i investeringskalkylen.  
 
 
Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2023  

Ny Schablonhyra SOF 1 427 130 kr  

   

Total hyra 1 427 130 kr  

 
 
Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2023  

Totalhyra för projektet  1 427 130 kr  

Avgående hyra för lokaler som lämnas -2 452 776 kr  

Hyresförändring  - 1 025 646 kr  
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Beslutsunderlag  

1. Ritningar  
2. Budgetsammanställning  
3. Investeringskalkyl  

Beslutet expedieras till   

1. Kommunstyrelsen   
2. Sociala omsorgsnämnden  
 
 
 
Ordförande 
Helene Sandberg 
    Förvaltningschef 
    Anders Waldau 
 
 



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Skogslid LSS/SoL
Upphandlingsform Totalentreprenad
Objekts-/projektnr  /
Färdigställt

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar 
och lekutrustning. 500 000 2,58% 500 000 2,58%

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget )

0,00% 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 
bjälklag, bärande väggar/pelare, 
takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar / 
färdiga ytterväggsstommar med puts- 
tegelbeklädnad

0 0,00% 0 0,00%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-
sanering 609 000 3,15% 609 000 3,15%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 
balkongerräcken, stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 
entrepartier och glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
takbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning. 500 000 2,58% 500 000 2,58%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 
partier, sakvaror, köksinredningar, 
badrumsinredningar, övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

1 800 000 9,30% 1 800 000 9,30%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, 
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp- och plåttak 5 500 000 28,42% 5 500 000 28,42%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 
elanläggning och va-anläggning, 
undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
sprinkleranläggning 6 000 000 31,01% 6 000 000 31,01%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 
torktumlare 250 000 1,29% 250 000 1,29%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 
solceller, teleanläggning 420 000 2,17% 420 000 2,17% Delsumma

15 579 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 1 055 000 5,45% 1 055 000 5,45%

Bygg- och projektledning 530 000 2,74% 530 000 2,74%

Kreditivräntor 0 0,00% 0 0,00%

Myndighetskostnader 0 0,00% 0 0,00%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 100 000 0,52% 100 000 0,52%

Övrigt 1 036 000 5,35% 1 036 000 5,35% Delsumma

Byggmoms 1 051 583 5,43% 1 051 583 5,43% 3 772 583

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm (betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 0 0,00% 0 0,00%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 19 351 583 1,00 0 0 19 351 583 1,00

Beräkningshjälp Prognos 19 351 583

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -19 351 583

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 2022-10-19

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
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Projekt Skogslid LSS/SoL
Upphandlingsform Totalentreprenad
Objekts-/projektnr 0  / 0
Färdigställt 0

DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2022-10-19

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 500 000

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0
Övrigt post - fördelning 121 079 621 079 15 41 405

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 
väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 
ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 
puts- tegelbeklädnad

0
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

609 000
Anslutningsavgifter

0
Övrigt post - fördelning 147 474 756 474 15 50 432

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 
stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 
glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 
hängrännor, beslagning.

500 000
Övrigt post - fördelning

121 079 621 079 15 41 405

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 
sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig 
inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

1 800 000
Övrigt post - fördelning

435 885 2 235 885 15 149 059

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 
ytskikt papp-och plåttak 

5 500 000
Övrigt post - fördelning

1 331 870 6 831 870 15 455 458

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-
anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning

6 000 000
Övrigt post - fördelning

1 452 949 7 452 949 15 496 863

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
250 000

Övrigt post - fördelning
60 540 310 540 15 20 703

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 420 000
Övrigt post - fördelning

101 706 521 706 15 34 780

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan
Bygg- och projektledning ingår ovan
Kreditivräntor ingår ovan
Myndighetskostnader ingår ovan
Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan
Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0
Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 19 351 583 Avskrivn/ år = 1 290 106 kr

Ränta = 1,25% Ränta = 241 895

Kapitalkostnad år 1= 1 532 000

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: Skogslid ombyggnad
Projekt nr: 66215   

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
Akt Fritt (Utgiftsslag) 2021-06-07 2022-02-22 2022-10-19 xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) 2021-06-07 2022-02-22 2022-10-19 xxxx-xx-xx

Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag 

Budget Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK
9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 12 200 17 579 Myndighetskostnader 0 100 0 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 100 0
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 800 1 055 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 480 630
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 50
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 50 36
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 50 85
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 50 85
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 4
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 20 70
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 50 105

Summa entreprenadutgift 12 200 17 579 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult 50 40
Summa byggherrekostnad 1 800 1 685 0 Kostnader för kontroll 150 100 0
Summa utgifter projektet 14 000 19 264 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 100 100

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 20
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 20
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök
9641 Indexreglering 3% på anbudet 536 9652 8875   Kontroll Mark 10
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 1 000 500 9652 8885   Kontroll Övrigt
9641 8542,8545   Riksbyggen installation -2 000 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 700 530
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 50 0 0

Summa total för projektet 15 000 15 000 18 300 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 0

Yta m² BRA 1 000 938 997 938 9859 8135   Dröjsmålsräntor
Utgift total kr/m² BRA 15 000 16 000 18 355 0 Summa byggherrekostnad 0 1 800 1 685 0
Utgift entreprenad kr/m² BRA 0 13 013 17 632 0
Utgift byggherre kr/m² BRA 0 1 920 1 690 0

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN
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Sammanträdesdatum 

2022-10-25 

Lokalförsörjningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 127 Dnr LFN 2021-004042.6.1.1 

Anslagsframställan Skogslid ombyggnad 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Skogslid ombyggnad. 

Teddi Gelander (S) anmäler jäv och deltar ej under föredragning samt vid beslut 
av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsförvaltningen har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov 
om ombyggnad av befintliga lokaler för korttidsboende SoL samt ett 
äldreboende för LSS. En lokalisering av lokaler på Gamla kyrkvägen 6, Fristad 
har beslutats.  
Förstudiekonto öppnades 2021-12-14 och projekteringsframställan beslutades 
2022-04-11. 

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2022-02-22 och 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2022-03-28, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2022-04-11.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 
projektbudget om 15.000 tkr och ett genomförande år 2022. 

Sociala omsorgsförvaltningens är i behov av fler lägenheter för LSS-boende för 
en äldre målgrupp, vilket skulle ge ett nettotillskott. Vidare har förvaltningen 
behov av korttidsboende för målgruppen inom SoL. Korttidsboende är ett 
tillfälligt boende, i detta fall för psykiskt funktionsnedsatta, som ger möjlighet 
till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Ett korttidsboende 
ska erbjuda som minimum ett rum med toalett och dusch. 

Projektet avser att anpassa två befintliga lokaler på Skogslid. En flygel byggs 
som ett LSS-boende för en äldre målgrupp med fem stycken lägenheter. Den 
andra flygel byggs som en korttidsenhet för målgruppen inom SoL.  
Lokalerna på Gamla kyrkvägen 6 består av två flyglar som var för sig byggs om 
till ett korttidsboende SoL med sex lägenheter och ett äldreboende för LSS med 
fem lägenheter. Projektet omfattar även en mindre ombyggnation av 
rumsbildning för administrativa ytor och omklädning för personal, ny 
tvättstuga, HWC och dusch för brukare. En omfattande ytskiktsrenovering 
genomförs då lokalerna är i behov av nytt. Yttre miljö anpassas för på- och 
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avstigning och planering för nya tillgängliga entréer. En ny sprinkleranläggning 
installeras i de aktuella ytorna som ombyggnationen avser. Total ombyggd area 
är 997m² (BRA).   
 
I Borås finns flera personer som står i kö för att erhålla en bostad för LSS. På 
Skogslid blir lägenheterna för LSS ett nettotillskott. Sociala 
omsorgsförvaltningen bedriver idag verksamhet för korttidsboende SoL i 
lokaler på Jössagatan som avvecklas.  
 
Byggstart preliminär december 2022 med preliminär inflyttning maj 2023. 
 
Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 18 300 000 kronor.  
 
Investeringsutgifter utslagen per m² BRA är 18 355 kronor.  
 
 
 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar  
2. Budgetsammanställning  
3. Investeringskalkyl  
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Avdelning Nämnddatum Diarienummer Mottagare 
Byggavdelningen 2022-10-25 2022-00404 Sociala omsorgsnämnden 

   

Anslagsframställan för Skogslid ombyggnad, Fristad.   
 

Lokalförsörjningsnämndens beslut   

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Sociala 
omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan 
avseende Skogslid ombyggnad. 
 
Teddi Gelander (S) anmäler jäv och deltar ej under föredragning samt vid beslut av ärendet. 

Projektets handläggning  

Sociala omsorgsförvaltningen har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov om ombyggnad av 
befintliga lokaler för korttidsboende SoL samt ett äldreboende för LSS. En lokalisering av lokaler på 
Gamla kyrkvägen 6, Fristad har beslutats.  
Förstudiekonto öppnades 2021-12-14 och projekteringsframställan beslutades 2022-04-11. 
 
Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2022-02-22 och tillstyrktes av Sociala 
omsorgsnämnden 2022-03-28, samt beslutades i Kommunstyrelsen 2022-04-11.  
 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en projektbudget om 15.000 tkr och ett 
genomförande år 2022. 

Projektbeskrivning och mål 

Sociala omsorgsförvaltningens är i behov av fler lägenheter för LSS-boende för en äldre målgrupp, vilket 
skulle ge ett nettotillskott. Vidare har förvaltningen behov av korttidsboende för målgruppen inom SoL. 
Korttidsboende är ett tillfälligt boende, i detta fall för psykiskt funktionsnedsatta, som ger möjlighet till 
avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Ett korttidsboende ska erbjuda som minimum ett 
rum med toalett och dusch. 
 
Projektet avser att anpassa två befintliga lokaler på Skogslid. En flygel byggs som ett LSS-boende för en 
äldre målgrupp med fem stycken lägenheter. Den andra flygel byggs som en korttidsenhet för målgruppen 
inom SoL.  
Lokalerna på Gamla kyrkvägen 6 består av två flyglar som var för sig byggs om till ett korttidsboende SoL 
med sex lägenheter och ett äldreboende för LSS med fem lägenheter. Projektet omfattar även en mindre 
ombyggnation av rumsbildning för administrativa ytor och omklädning för personal, ny tvättstuga, HWC 
och dusch för brukare. En omfattande ytskiktsrenovering genomförs då lokalerna är i behov av nytt. Yttre 
miljö anpassas för på- och avstigning och planering för nya tillgängliga entréer. En ny sprinkleranläggning 
installeras i de aktuella ytorna som ombyggnationen avser. Total ombyggd area är 997m² (BRA).   

Konsekvensanalys lokaler 

I Borås finns flera personer som står i kö för att erhålla en bostad för LSS. På Skogslid blir lägenheterna 
för LSS ett nettotillskott. Sociala omsorgsförvaltningen bedriver idag verksamhet för korttidsboende SoL i 
lokaler på Jössagatan som avvecklas.  
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Tidplan 
Byggstart preliminär december 2022 med preliminär inflyttning maj 2023. 

Ekonomi 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 18 300 000 kronor.  
 
Investeringsutgifter utslagen per m² BRA är 18 355 kronor.  
 

Byggentreprenad  15 579 000 kr             

Markentreprenad                ingår bygg              

Projektering                 1 055 000 kr             

Kontroll och besiktning                100 000 kr             

Bygglov och anslutningsavgifter 0 kr  

Oförutsett  500 000 kr  

Indexreglering (bedömd)  536 000 kr  

Bygg- och projektledningskostnad 530 000 kr  

Ränta under byggtid 0 kr  

Summa total för projektet exkl. moms  18 300 000 kr  

 
 
Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2023  

Befintlig kapitalkostnad  0 kr Hyrt objekt. 

Befintlig driftskostnad 0 kr  

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av investeringen 1 532 000 kr  

Ny driftskostnad (uppskattad) 0 kr  

Total kostnad 1 532 000 kr  

 
Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak avskrivning.  
Investeringen föreslås en avskrivning på 15 år, vilket motsvarar längd på föreslaget hyreskontrakt.  
 
Borås Stad får inte lyfta byggmoms för de fem lägenheter som hyrs ut som LSS, vilket medför att 
byggkostnaden blir högre. Detta har justerats i investeringskalkylen.  
 
 
Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2023  

Ny Schablonhyra SOF 1 427 130 kr  

   

Total hyra 1 427 130 kr  

 
 
Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2023  

Totalhyra för projektet  1 427 130 kr  

Avgående hyra för lokaler som lämnas -2 452 776 kr  

Hyresförändring  - 1 025 646 kr  
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Beslutsunderlag  

1. Ritningar  
2. Budgetsammanställning  
3. Investeringskalkyl  

Beslutet expedieras till   

1. Kommunstyrelsen   
2. Sociala omsorgsnämnden  
 
 
 
Ordförande 
Helene Sandberg 
    Förvaltningschef 
    Anders Waldau 
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§ 127 Dnr LFN 2021-004042.6.1.1 

Anslagsframställan Skogslid ombyggnad 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Skogslid ombyggnad. 
 

Teddi Gelander (S) anmäler jäv och deltar ej under föredragning samt vid beslut 
av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsförvaltningen har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov 
om ombyggnad av befintliga lokaler för korttidsboende SoL samt ett 
äldreboende för LSS. En lokalisering av lokaler på Gamla kyrkvägen 6, Fristad 
har beslutats.  
Förstudiekonto öppnades 2021-12-14 och projekteringsframställan beslutades 
2022-04-11. 
 
Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2022-02-22 och 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2022-03-28, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2022-04-11.  
 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 
projektbudget om 15.000 tkr och ett genomförande år 2022. 
 

Sociala omsorgsförvaltningens är i behov av fler lägenheter för LSS-boende för 
en äldre målgrupp, vilket skulle ge ett nettotillskott. Vidare har förvaltningen 
behov av korttidsboende för målgruppen inom SoL. Korttidsboende är ett 
tillfälligt boende, i detta fall för psykiskt funktionsnedsatta, som ger möjlighet 
till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Ett korttidsboende 
ska erbjuda som minimum ett rum med toalett och dusch. 
 
Projektet avser att anpassa två befintliga lokaler på Skogslid. En flygel byggs 
som ett LSS-boende för en äldre målgrupp med fem stycken lägenheter. Den 
andra flygel byggs som en korttidsenhet för målgruppen inom SoL.  
Lokalerna på Gamla kyrkvägen 6 består av två flyglar som var för sig byggs om 
till ett korttidsboende SoL med sex lägenheter och ett äldreboende för LSS med 
fem lägenheter. Projektet omfattar även en mindre ombyggnation av 
rumsbildning för administrativa ytor och omklädning för personal, ny 
tvättstuga, HWC och dusch för brukare. En omfattande ytskiktsrenovering 
genomförs då lokalerna är i behov av nytt. Yttre miljö anpassas för på- och 
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avstigning och planering för nya tillgängliga entréer. En ny sprinkleranläggning 
installeras i de aktuella ytorna som ombyggnationen avser. Total ombyggd area 
är 997m² (BRA).   
 
I Borås finns flera personer som står i kö för att erhålla en bostad för LSS. På 
Skogslid blir lägenheterna för LSS ett nettotillskott. Sociala 
omsorgsförvaltningen bedriver idag verksamhet för korttidsboende SoL i 
lokaler på Jössagatan som avvecklas.  
 
Byggstart preliminär december 2022 med preliminär inflyttning maj 2023. 
 
Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 18 300 000 kronor.  
 
Investeringsutgifter utslagen per m² BRA är 18 355 kronor.  
 
 
 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar  
2. Budgetsammanställning  
3. Investeringskalkyl  
 

 



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: Skogslid ombyggnad
Projekt nr: 66215   

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
Akt Fritt (Utgiftsslag) 2021-06-07 2022-02-22 2022-10-19 xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) 2021-06-07 2022-02-22 2022-10-19 xxxx-xx-xx

Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag 

Budget Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK
9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 12 200 17 579 Myndighetskostnader 0 100 0 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 100 0
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 800 1 055 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 480 630
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 50
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 50 36
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 50 85
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 50 85
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 4
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 20 70
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 50 105

Summa entreprenadutgift 12 200 17 579 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult 50 40
Summa byggherrekostnad 1 800 1 685 0 Kostnader för kontroll 150 100 0
Summa utgifter projektet 14 000 19 264 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 100 100

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 20
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 20
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök
9641 Indexreglering 3% på anbudet 536 9652 8875   Kontroll Mark 10
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 1 000 500 9652 8885   Kontroll Övrigt
9641 8542,8545   Riksbyggen installation -2 000 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 700 530
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 50 0 0

Summa total för projektet 15 000 15 000 18 300 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 0

Yta m² BRA 1 000 938 997 938 9859 8135   Dröjsmålsräntor
Utgift total kr/m² BRA 15 000 16 000 18 355 0 Summa byggherrekostnad 0 1 800 1 685 0
Utgift entreprenad kr/m² BRA 0 13 013 17 632 0
Utgift byggherre kr/m² BRA 0 1 920 1 690 0

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Skogslid LSS/SoL
Upphandlingsform Totalentreprenad
Objekts-/projektnr  /
Färdigställt

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar 
och lekutrustning. 500 000 2,58% 500 000 2,58%

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget )

0,00% 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 
bjälklag, bärande väggar/pelare, 
takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar / 
färdiga ytterväggsstommar med puts- 
tegelbeklädnad

0 0,00% 0 0,00%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-
sanering 609 000 3,15% 609 000 3,15%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 
balkongerräcken, stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 
entrepartier och glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
takbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning. 500 000 2,58% 500 000 2,58%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 
partier, sakvaror, köksinredningar, 
badrumsinredningar, övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

1 800 000 9,30% 1 800 000 9,30%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, 
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp- och plåttak 5 500 000 28,42% 5 500 000 28,42%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 
elanläggning och va-anläggning, 
undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
sprinkleranläggning 6 000 000 31,01% 6 000 000 31,01%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 
torktumlare 250 000 1,29% 250 000 1,29%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 
solceller, teleanläggning 420 000 2,17% 420 000 2,17% Delsumma

15 579 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 1 055 000 5,45% 1 055 000 5,45%

Bygg- och projektledning 530 000 2,74% 530 000 2,74%

Kreditivräntor 0 0,00% 0 0,00%

Myndighetskostnader 0 0,00% 0 0,00%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 100 000 0,52% 100 000 0,52%

Övrigt 1 036 000 5,35% 1 036 000 5,35% Delsumma

Byggmoms 1 051 583 5,43% 1 051 583 5,43% 3 772 583

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm (betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 0 0,00% 0 0,00%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 19 351 583 1,00 0 0 19 351 583 1,00

Beräkningshjälp Prognos 19 351 583

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -19 351 583

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 2022-10-19

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Skogslid LSS/SoL
Upphandlingsform Totalentreprenad
Objekts-/projektnr 0  / 0
Färdigställt 0

DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2022-10-19

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 500 000

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0
Övrigt post - fördelning 121 079 621 079 15 41 405

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 
väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 
ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 
puts- tegelbeklädnad

0
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

609 000
Anslutningsavgifter

0
Övrigt post - fördelning 147 474 756 474 15 50 432

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 
stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 
glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 
hängrännor, beslagning.

500 000
Övrigt post - fördelning

121 079 621 079 15 41 405

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 
sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig 
inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

1 800 000
Övrigt post - fördelning

435 885 2 235 885 15 149 059

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 
ytskikt papp-och plåttak 

5 500 000
Övrigt post - fördelning

1 331 870 6 831 870 15 455 458

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-
anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning

6 000 000
Övrigt post - fördelning

1 452 949 7 452 949 15 496 863

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
250 000

Övrigt post - fördelning
60 540 310 540 15 20 703

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 420 000
Övrigt post - fördelning

101 706 521 706 15 34 780

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan
Bygg- och projektledning ingår ovan
Kreditivräntor ingår ovan
Myndighetskostnader ingår ovan
Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan
Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0
Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 19 351 583 Avskrivn/ år = 1 290 106 kr

Ränta = 1,25% Ränta = 241 895

Kapitalkostnad år 1= 1 532 000

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter
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RAMP
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BEF KANTSTÖD AV BETONG
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ENTRÉ
Enligt a-handlingar

LÄGE FÖR NYTT TRÄD.
Bottenyta min 1500x1500 mm.
500 övre växtjord med 5-8 viktprocent
mullhalt.
500 mm undre växtjord med max 2 viktprocent
mullhalt..
Luckring av terrass min 200 mm.

BEFINTLIGT TRÄD
ej detaljinmätt

LUTNING I PROCENT

BELÄGGNING AV BETONGMARKPLATTOR
35x35, GRÅ, LÄGGES I FÖRBAND

BELÄGGNING AV BETONGMARKSTEN
140x220, GRÅ, LÄGGES I FÖRBAND

SLITLAGER AV TÄT ASFALTBETONG

VEGETATIONSYTA MED VÄXTBÄDD TYP 1,
PÅFÖRD JORD
BUSK OCH PERENNAYTA, JORDDJUP 600 MM

VEGETATIONSYTA FÖR GRÄS
MED VÄXTBÄDD TYP 1, PÅFÖRD JORD
torvläggning med odlad grästorv.
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BYGGNAD, FASADLINJE I MARK
Enligt A-handlingar

NIVÅ FÄRDIGT GOLV

BEFINTLIG MARKHÖJD SOM UTGÅR

BEFINTLIG MARKHÖJD SOM BIBEHÅLLS

FÖRESLAGEN MARKHÖJD

KLÄTTERVÄXTER

TECKENFÖRKLARING
BEF. BELYSNINGSSTOLPE

LEDSTÅNG/HANDLEDARE
smide RAL 7016
trappa H= 900 mm
ramp H= 900 resp 700 mm

BELYSNINGSPOLLARE
Fabrikat, bestyckning, kulör och fundament
enligt E-handlingar.

CYKELSTÄLL
Örebro Nola. Öo3-05. Pulverlackat RAL 7016.
Antal platser 5. Inkl. fundament.

SOFFA
April Vestre. 714C. Linoljebehandlad furu.
Varmförzinkat och pulverlackerat stål RAL
7016. Inkl. fundament.

TRÄSKÄRM
dubbelsidigt utförande stående ribbor, lika
utförande som staket, sioo X ljusgrå
H= 1800 mm

SK

H

U2

U1
SKRAPGALLER
Weland typ A A33x11. Gallerhöjd 25 mm
1200x700 mm. Injgutningsram 1212x712 mm. Gjuts
in i plattyta, utsågade plattor läggs i botten.

FASADBELYSNING
Fabrikat, bestyckning och kulör enligt
E-handlingar.

TRÄSTAKET
dubbelsidigt utförande stående ribbor, lika
utförande som skärm, sioo X ljusgrå
H= 1100 mm

ST1

U3

SMIDESSTAKET
Lars Gunnars Nola. RAL 7016
H= 1100 mm inkl dubbelgrind.
Monteras på murkrön.

ST2

BELYSNINGSSTOLPE
Fabrikat, bestyckning, kulör och fundament
enligt E-handlingar.

Utfyllnad av smågatsten ska ske runt brunnar och runt all
annan utrustning mm i plattyta för att undvika sågning av
plattor.

Sammanhängande planteringsgropar skall eftersträvas.
Längs fasad mot gröngjord yta läggs en fris betongplatta
30x30, 150 mm överbyggnadstjocklek.

Vid entréer och uteplatser gäller att ny markhöjd ska ligga
15 mm under färdigt golv.

Exakt läge för entréer enl. A-handlingar.
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Projekteringsframställan för Bäckängsgymnasiet 

Campus 

 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

Bäckängsgymnasiet Campus under förutsättning att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget.  

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan godkänns under 

förutsättning att nämndens förslag till investeringsbudget för projektet 

godkänns i Borås Stads investeringsbudget för 2023. 

 

 

Datum 

2022-11-17 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-21 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00815 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 
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2022-11-02 Magnus Widén   
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Kommunstyrelsen 
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Kungsgatan 55 
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boras.se 
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boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Handläggare 
033 353706 
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Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00815 2.6.1.1 

  

 

Projekteringsframställan för Bäckängsgymnasiet 

Campus 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

Bäckängsgymnasiet Campus under förutsättning att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget.  

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan godkänns under 

förutsättning att nämndens förslag till investeringsbudget för projektet 

godkänns i Borås Stads investeringsbudget för 2023. 

Sammanfattning  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har framställt till Lokalförsörjnings-

nämnden behov av ytterligare lokaler för Bäckängsgymnasiet. Bakgrunden är att 

lokalerna inte är tillräckliga för de cirka 1 400 elever som går på skolan idag, 

vilka också förväntas öka till 1 750 elever.  

Total BTA för projektet avseende både till- och ombyggnad är 10 012 m². 

Investeringsutgiften beräknas uppgå till 13 983 per m² BTA och innebär ökade 

drifts- och kapitalkostnader med cirka 7,6 miljoner kronor per år. 

Projektet har en preliminär byggstart oktober 2023. Inflyttningarna sker 

etappindelat med preliminär inflyttning för sista etappen i december 2025.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022. I det underliggande 

materialet beräknades projektet uppgå till 100 000 000 kronor. I Lokal-

försörjningsnämndens förslag till Borås Stads investeringsbudget 2023 beräknas 

projektet öka med ytterligare 40 000 000 kronor till 140 000 000 kronor.  

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan godkänns under 

förutsättning att nämndens förslag till investeringsbudget för projektet 

godkänns i Borås Stads investeringsbudget för 2023.  

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 

framställt till Lokalförsörjningsnämnden behov av ytterligare lokaler för 

Bäckängsgymnasiet. Framställan bygger på Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämndens utredning om ’Framtidens gymnasieskola och gymnasiesärskola’. 

Bakgrunden till lokalbehovet är att lokalerna på Bäckängsgymnasiet inte är 

tillräckliga för de cirka 1 400 elever som går på skolan idag, vilka också 
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förväntas öka till 1 750 elever. Detta behov bygger på befolkningsprognoser 

samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bedömning av kommande 

antal sökande till Bäckängsgymnasiet. 

Projektet omfattar ett utökat antal lärosalar med tillhörande grupprum, 

specialsalar och lärararbetsrum. Befintligt storkök är underdimensionerat och 

kapaciteten för matsalsplatser utökas. Tillskapandet av nya lokaler sker dels på 

dagens Bäckängsgymnasium genom en tillbyggnad innehållande storkök, 

matsal, elevcafé, danssalar samt teatersal. Även andra lokaler på 

Bäckängsgymnasiet byggs om där t.ex. dagens bildhus görs om till lärosalar, 

danssalarna byggs om till lärosalar samt utökning av centralkapprummet.  

I kvarteret Nornan 1 skapas en bild- och hantverksnod i gamla Gustaf 

Adolfskolan, en musiknod i gamla Caroliskolan samt elevhälsa och 

administration i administrationsbyggnaden. Dessa byggnader blir då en del av 

Bäckängsgymnasiet och skapar tillsammans med dagens Bäckängsgymnasium 

ett campus. För att kunna realisera projektet behöver nuvarande hyresgäster en 

annan lokalisering vilket Lokalförsörjningsförvaltningen har en plan för. 

Kostnader som beror på omlokaliseringar ingår inte i projektbudgeten. 

Tillbyggnaden på Bäckängsgymnasiet omfattar ca 1 900 m² BTA och 

byggnaderna inom kvarteret Nornan 1 innebär tillkommande BTA med ca 

6 200 m² för Bäckängsgymnasiet. Total BTA för projektet avseende både 

tillbyggnation och ombyggnation är 10 012 m². Investeringsutgiften beräknas 

uppgå till 13 983 per m² BTA och innebär ökade drifts- och kapitalkostnader 

med cirka 7,6 miljoner kronor per år. 

Projektet har en preliminär byggstart oktober 2023. Inflyttningarna sker 

etappindelat med preliminär inflyttning för sista etappen i december 2025.  

Enligt Lokalförsörjningsförvaltningen kommer byggproduktionen delas upp i 

tre etapper anpassat efter tillgången på berörda lokaler och ambitionen är att 

påverka skolans verksamhet så lite som möjligt. För att uppnå skolans 

framställda behov av lokaler behöver samtliga etapper genomföras då etapperna 

är starkt sammankopplade. Projektbudgeten är uppdelad enligt följande: 

Etapp 1 

Tillbyggnation av Bäckängsgymnasiet, okt 2023 – juli 2025, 49 000 000 kronor 

(nytt storkök samt matsal, två nya danssalar och en ny teatersal) 

Etapp 2 

Ombyggnation av kvarteret Nornan, juli 2024 – juni 2025, 77 000 000 kronor 

(de tre byggnaderna) 

Etapp 3 

Ombyggnation av Bäckängsgymnasiet, juni 2025 – dec 2025, 14 000 000 kronor 

(bildhuset samt danssalar) 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022. I det underliggande 

materialet beräknades projektet uppgå till 100 000 000 kronor. I 
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Lokalförsörjningsnämndens förslag till Borås Stads investeringsbudget 2023 

beräknas projektet öka med ytterligare 40 000 000 kronor till 140 000 000 

kronor. Ökningen beror på en justering utifrån prisutveckling men även på att 

det under förstudien gjordes bedömningar att befintliga lokalers egenskaper 

ställt mot verksamhetens behov inte gav helt optimalt ändamålsenliga lokaler. I 

tidiga analyser var det främst nya lektionssalar som kompletterades inom kv 

Nornan 1 och tillbyggnad med ett nytt storkök med matsal vid 

huvudbyggnaden. I förstudien flyttades befintliga salar från huvudbyggnaden till 

kv Nornan 1 och tillbyggnaden för storkök och matsal kompletterades med 

dans och teater och nuvarande ”bildhus” ställdes om till lärosalar.  

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan godkänns under 

förutsättning att nämndens förslag till investeringsbudget för projektet 

godkänns i Borås Stads investeringsbudget för 2023. 

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan för Bäckängsgymnasiet Campus från 

Lokalförsörjningsnämnden 

 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Lokalförsörjningsnämnden  Moderaterna och Kristdemokraterna 
  2022-10-25 
 

 
 

 

Alternativt förslag 

 

09. Projekteringsframställan Bäckängsgymnasiet campus 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om behov av tillskapande av ytterligare lokaler för Bäckängsgymnasiet. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en projektbudget om 100 000 000 kr. 

 

Efter att en förstudie genomförts under 2022 föreslås nu att projektbudgeten justeras till 

140 000 000 kr. En kostnadsökning på 40 MSEK som motsvarar två nybyggda LSS-boenden. I 

handlingarna framgår inte orsakerna till kostnadsökningen. 

 

Projektet planeras att genomföras i tre etapper: 

- Etapp 1 Tillbyggnation på Bäckängsgymnasiet 

- Etapp 2 Ombyggnation kvarteret Nornan 

- Etapp 3 Ombyggnation på Bäckängsgymnasiet 

 

Projektbudgeten är inte specificerad per etapp utan endast totalt. Det går därför inte att bedöma om 

investeringen per etapp är skälig, i förhållande till det värde som tillskapas i form av utökade lokaler. 

 

Moderaterna och Kristdemokraterna anser därför att det inte finns tillräckligt med underlag för att 

fatta beslut i ärendet och yrkar följande: 

 

 

 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

 

- Lokalförsörjningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 

Lokalförsörjningsförvaltningen. Ärendet kompletteras med en beskrivning av orsaker till 

fördyringar samt en kostnadsuppskattning per etapp till nämndsammanträdet i november 

2022. 

 

 
Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Nils-Åke Björklund (M) 
Jonas Garmarp (M) 
Emanuel Mäkinen (KD) 
Pirita Isegran (M) 
Viola Orbelin (M) 
John Hansfeldt (KD)    



 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2022-10-25 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00320 2.6.1.1 

 

Kristoffer Gråhns 
Handläggare 
033-357204 
 

 

  

Projekteringsframställan för Bäckängsgymnaiset 

Campus 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, 

att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

Bäckängsgymnasiet Campus.  

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 

som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen.  

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 

godkänner upprättat förslag. 

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 

 

Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  

  

Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 

Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 
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Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 

Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 

Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Viola 

Orbelin (M) och Olle Engström (SD)  

 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 

upprättat förslag.  

Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Viola Orbelin (M) och Olle 

Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Projektets handläggning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 

framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om behov av tillskapande 

av ytterligare lokaler för Bäckängsgymnasiet.  Framställan bygger på Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämndens utredning om ’Framtidens gymnasieskola och 

gymnasiesärskola’. 

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 

projektbudget om 100.000.000 kr. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till 

investeringsbudget 2023 är projektbudgeten justerad till 140.000.000 kr. 

 

Projektbeskrivning och mål 

Bakgrunden till lokalbehovet är att lokalerna på dagens Bäckängsgymnasiet inte 

är tillräckliga för de cirka 1400 elever som går på skolan idag, vilka också 

förväntas öka till 1750 elever.  

Initialt var fokus att se hur Bäckängsgymnasiets utökade lokalbehov kunde 

tillfredsställas i de byggnader som finns inom kv Nornan 1. Utifrån ett samlat 

lokalprogram för hela skolan, för att totalt kunna mottaga 1750 elever, fylldes 

byggnaderna med de lokaler som saknades. I tidiga analyser var det främst nya 

lektionssalar som kompletterades inom kv Nornan 1, och tillbyggnad vid 

huvudbyggnaden var ett nytt storkök med matsal. Under förstudien utvecklades 

tankarna och bedömningar av befintliga lokalers egenskaper ställt mot 

verksamhetens behov gav inte helt optimalt ändamålsenliga salar. Förstudien 

testade då att flytta befintliga salar från huvudbyggnaden till kv Nornan 1. Det 

gav bland annat att tillbyggnaden för storkök och matsal kompletterades med 

dans och teater och nuvarande ’bildhus’ ställdes om till lärosalar. För projektet 

ökar budgeten i takt med att tillbyggnaden blir större och mer komplex och 

ombyggnader på dagens Bäckängsgymnasiet blir mer omfattande. 
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Projektbudgeten har också justerats utifrån den prisutveckling som varit under 

senaste åren.   

Projektet omfattar ett utökat antal lärosalar med tillhörande grupprum, 

specialsalar och lärararbetsrum. Befintligt storkök är underdimensionerat och 

kapaciteten för matsalsplatser behöver utökas. Tillskapandet av nya lokaler sker 

dels på dagens Bäckängsgymnasiet genom en tillbyggnad innehållande storkök, 

matsal, elevcafé, danssalar samt teatersal. Även andra lokaler på 

Bäckängsgymnasiet byggs om där t.ex. dagens bildhus görs om till lärosalar, 

danssalarna byggs om till lärosalar samt utökning av centralkapprummet.  

I kvarteret Nornan 1 skapas en bild- och hantverksnod i gamla Gustaf 

Adolfskolan, en musiknod i gamla Caroliskolan samt elevhälsa och 

administration i Administrationsbyggnaden. Dessa byggnader blir då en del av 

Bäckängsgymnasiet och skapar tillsammans med dagens Bäckängsgymnasiet ett 

campus.  

Tillkommande BTA på Bäckängsgymnasiet blir ca. 1900 m²(tillbyggnad) och 

byggnaderna inom kvarteret Nornan 1 ger Bäckängsgymnasiet tillkommande 

BTA på ca. 6200 m². Total BTA för projektet innehållande tillbyggnation samt 

ombyggnation är 10 012 m². 

Konsekvensanalys lokaler 

Bäckängsgymnasiet är i behov av ytterligare lokaler för att kunna ta emot 

prognostiserade 1750 elever. För detta krävs utökning av lokaler för 

undervisning och service, men även ett nytt tillagningskök samt matsal. Dagens 

tillagningskök är dimensionerat för 900 portioner per dag. Nämnas kan att 

skolans samtliga salar är maximalt utnyttjade till lektioner.  

De tre byggnaderna i kvarteret Nornan 1 föreslås bli en del av 

Bäckängsgymnasiets lokaler och bilda ett campus. För att kunna realisera 

projektet förutsetts det för hyresgästerna som finns i dessa byggnader idag en 

annan lokalisering. I detta är Servicekontorets Dataservice flytt till de 

kommande lokalerna på Servicekontorets anläggning Pantängen en del. 

Därutöver finns behov av omlokaliseringar av flera andra verksamheter och 

dessa placeringar utreds. Kostnader kopplade till omlokaliseringar är inte 

medtagna i projektbudgeten. 

Vid tillbyggnationen av storkök samt matsal kommer det krävas evakuering för 

tillagning av skolluncher samt matsalsplatser för elever och lärare. En möjlig 

lösning kan vara att använda ersättningspaviljonger vid Bäckängsgymnasiet. 

Bäckängsgymnasiet har idag musikundervisning i Caroliskolan. Denna 

undervisning kommer behöva ske i andra lokaler under ombyggnationen.  
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Tidplan 

Projektering höst 2022 samt vår 2023. Etappindelad produktion med byggstart 

preliminärt oktober 2023. Inflyttningar sker etappindelat enligt nedan med 

preliminär inflyttning i sista etappen december 2025. 

Etapp 1 Tillbyggnation på Bäckängsgymnasiet produktion oktober 2023 till juli 

2024. 

Etapp 2 Ombyggnation kvarteret Nornan produktion juli 2024 till juni 2025. 

Etapp 3 Ombyggnation på Bäckängsgymnasiet juni 2025 till december 2025. 

Ekonomi 

Projektets budget är kalkylerad till 140.000.000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 13 983 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2022 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad   6 002 854 kr 
Avser Bäckängsgymnasiet samt 
kv. Nornan 1 

Befintlig driftskostnad  7 858 060 kr 
Avser Bäckängsgymnasiet samt 
kv. Nornan 1 

Ny kapitalkostnad (rta 1,0 %) av 
investeringen 6 805 047 kr Ny eller tillägg för ombyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 976 400 kr Som konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN -227 872 kr  

Total kostnad 21 414 489 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2022 Förklaring 

Befintlig schablonhyra  10 877 797 kr  

Tillkommande schablonhyra Ny 12 163 500 kr 

Tillbyggnation nytt kök och 
matsal Bäckängsgymnasiet, 
Gustaf Adolfskolan, 
Caroliskolan, 
Administrationsbyggnaden, 
Danssalar, Bildhuset samt 
centralkapprummet 

Avgående hyra paviljong -316 955 kr  

Avgående schablonhyra Standard  -1 264 634 kr  

Total intäkt/hyra 21 459 708 kr  
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Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2021  

Totalhyra 21 459 708 kr  

Befintlig schablonhyra - 10 877 797 kr  

Avgående hyra - 3 817 590 kr Kv. Nornan 

Hyresförändring  6 764 321 kr  

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

 

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-25 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 126 Dnr LFN 2022-003202.6.1.1 

Projekteringsframställan Bäckängsgymnasiet campus  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, 
att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Bäckängsgymnasiet Campus. 

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 
som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen.  

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner upprättat förslag. 
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 
 
Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  
  
Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 
Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 
Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 
Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Viola 
Orbelin (M) och Olle Engström (SD)  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 
upprättat förslag.  

Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Viola Orbelin (M) och Olle 
Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 
framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om behov av tillskapande 
av ytterligare lokaler för Bäckängsgymnasiet.  Framställan bygger på Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens utredning om ’Framtidens gymnasieskola och 
gymnasiesärskola’. 

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 
projektbudget om 100.000.000 kr. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till 
investeringsbudget 2023 är projektbudgeten justerad till 140.000.000 kr. 

Bakgrunden till lokalbehovet är att lokalerna på dagens Bäckängsgymnasiet inte 
är tillräckliga för de cirka 1400 elever som går på skolan idag, vilka också 
förväntas öka till 1750 elever.  

Initialt var fokus att se hur Bäckängsgymnasiets utökade lokalbehov kunde 
tillfredsställas i de byggnader som finns inom kv Nornan 1. Utifrån ett samlat 
lokalprogram för hela skolan, för att totalt kunna mottaga 1750 elever, fylldes 
byggnaderna med de lokaler som saknades. I tidiga analyser var det främst nya 
lektionssalar som kompletterades inom kv Nornan 1, och tillbyggnad vid 
huvudbyggnaden var ett nytt storkök med matsal. Under förstudien utvecklades 
tankarna och bedömningar av befintliga lokalers egenskaper ställt mot 
verksamhetens behov gav inte helt optimalt ändamålsenliga salar. Förstudien 
testade då att flytta befintliga salar från huvudbyggnaden till kv Nornan 1. Det 
gav bland annat att tillbyggnaden för storkök och matsal kompletterades med 
dans och teater och nuvarande ’bildhus’ ställdes om till lärosalar. För projektet 
ökar budgeten i takt med att tillbyggnaden blir större och mer komplex och 
ombyggnader på dagens Bäckängsgymnasiet blir mer omfattande. 
Projektbudgeten har också justerats utifrån den prisutveckling som varit under 
senaste åren.   

Projektet omfattar ett utökat antal lärosalar med tillhörande grupprum, 
specialsalar och lärararbetsrum. Befintligt storkök är underdimensionerat och 
kapaciteten för matsalsplatser behöver utökas. Tillskapandet av nya lokaler sker 
dels på dagens Bäckängsgymnasiet genom en tillbyggnad innehållande storkök, 
matsal, elevcafé, danssalar samt teatersal. Även andra lokaler på 
Bäckängsgymnasiet byggs om där t.ex. dagens bildhus görs om till lärosalar, 
danssalarna byggs om till lärosalar samt utökning av centralkapprummet.  

I kvarteret Nornan 1 skapas en bild- och hantverksnod i gamla Gustaf 
Adolfskolan, en musiknod i gamla Caroliskolan samt elevhälsa och 
administration i Administrationsbyggnaden. Dessa byggnader blir då en del av 
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Bäckängsgymnasiet och skapar tillsammans med dagens Bäckängsgymnasiet ett 
campus.  

Tillkommande BTA på Bäckängsgymnasiet blir ca. 1900 m²(tillbyggnad) och 
byggnaderna inom kvarteret Nornan 1 ger Bäckängsgymnasiet tillkommande 
BTA på ca. 6200 m². Total BTA för projektet innehållande tillbyggnation samt 
ombyggnation är 10 012 m².Bäckängsgymnasiet är i behov av ytterligare lokaler 
för att kunna ta emot prognostiserade 1750 elever. För detta krävs utökning av 
lokaler för undervisning och service, men även ett nytt tillagningskök samt 
matsal. Dagens tillagningskök är dimensionerat för 900 portioner per dag. 
Nämnas kan att skolans samtliga salar är maximalt utnyttjade till lektioner.  

De tre byggnaderna i kvarteret Nornan 1 föreslås bli en del av 
Bäckängsgymnasiets lokaler och bilda ett campus. För att kunna realisera 
projektet förutsetts det för hyresgästerna som finns i dessa byggnader idag en 
annan lokalisering. I detta är Servicekontorets Dataservice flytt till de 
kommande lokalerna på Servicekontorets anläggning Pantängen en del. 
Därutöver finns behov av omlokaliseringar av flera andra verksamheter och 
dessa placeringar utreds. Kostnader kopplade till omlokaliseringar är inte 
medtagna i projektbudgeten. 

Vid tillbyggnationen av storkök samt matsal kommer det krävas evakuering för 
tillagning av skolluncher samt matsalsplatser för elever och lärare. En möjlig 
lösning kan vara att använda ersättningspaviljonger vid Bäckängsgymnasiet. 

Bäckängsgymnasiet har idag musikundervisning i Caroliskolan. Denna 
undervisning kommer behöva ske i andra lokaler under ombyggnationen. 
Projektering höst 2022 samt vår 2023. Etappindelad produktion med byggstart 
preliminärt oktober 2023. Inflyttningar sker etappindelat enligt nedan med 
preliminär inflyttning i sista etappen december 2025. 

Etapp 1 Tillbyggnation på Bäckängsgymnasiet produktion oktober 2023 till juli 
2024. 

Etapp 2 Ombyggnation kvarteret Nornan produktion juli 2024 till juni 2025. 

Etapp 3 Ombyggnation på Bäckängsgymnasiet juni 2025 till december 2025. 

Projektets budget är kalkylerad till 140.000.000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 13 983 kronor. 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 



 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Projekteringsframställan för Bäckängsgymnaiset 

Campus 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, 

att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

Bäckängsgymnasiet Campus.  

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 

som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen.  

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 

godkänner upprättat förslag. 

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 

 

Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  

  

Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 

Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 
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Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 

Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 

Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Viola 

Orbelin (M) och Olle Engström (SD)  

 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 

upprättat förslag.  

Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Viola Orbelin (M) och Olle 

Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Projektets handläggning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 

framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om behov av tillskapande 

av ytterligare lokaler för Bäckängsgymnasiet.  Framställan bygger på Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämndens utredning om ’Framtidens gymnasieskola och 

gymnasiesärskola’. 

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 

projektbudget om 100.000.000 kr. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till 

investeringsbudget 2023 är projektbudgeten justerad till 140.000.000 kr. 

 

Projektbeskrivning och mål 

Bakgrunden till lokalbehovet är att lokalerna på dagens Bäckängsgymnasiet inte 

är tillräckliga för de cirka 1400 elever som går på skolan idag, vilka också 

förväntas öka till 1750 elever.  

Initialt var fokus att se hur Bäckängsgymnasiets utökade lokalbehov kunde 

tillfredsställas i de byggnader som finns inom kv Nornan 1. Utifrån ett samlat 

lokalprogram för hela skolan, för att totalt kunna mottaga 1750 elever, fylldes 

byggnaderna med de lokaler som saknades. I tidiga analyser var det främst nya 

lektionssalar som kompletterades inom kv Nornan 1, och tillbyggnad vid 

huvudbyggnaden var ett nytt storkök med matsal. Under förstudien utvecklades 

tankarna och bedömningar av befintliga lokalers egenskaper ställt mot 

verksamhetens behov gav inte helt optimalt ändamålsenliga salar. Förstudien 

testade då att flytta befintliga salar från huvudbyggnaden till kv Nornan 1. Det 

gav bland annat att tillbyggnaden för storkök och matsal kompletterades med 

dans och teater och nuvarande ’bildhus’ ställdes om till lärosalar. För projektet 

ökar budgeten i takt med att tillbyggnaden blir större och mer komplex och 

ombyggnader på dagens Bäckängsgymnasiet blir mer omfattande. 
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Projektbudgeten har också justerats utifrån den prisutveckling som varit under 

senaste åren.   

Projektet omfattar ett utökat antal lärosalar med tillhörande grupprum, 

specialsalar och lärararbetsrum. Befintligt storkök är underdimensionerat och 

kapaciteten för matsalsplatser behöver utökas. Tillskapandet av nya lokaler sker 

dels på dagens Bäckängsgymnasiet genom en tillbyggnad innehållande storkök, 

matsal, elevcafé, danssalar samt teatersal. Även andra lokaler på 

Bäckängsgymnasiet byggs om där t.ex. dagens bildhus görs om till lärosalar, 

danssalarna byggs om till lärosalar samt utökning av centralkapprummet.  

I kvarteret Nornan 1 skapas en bild- och hantverksnod i gamla Gustaf 

Adolfskolan, en musiknod i gamla Caroliskolan samt elevhälsa och 

administration i Administrationsbyggnaden. Dessa byggnader blir då en del av 

Bäckängsgymnasiet och skapar tillsammans med dagens Bäckängsgymnasiet ett 

campus.  

Tillkommande BTA på Bäckängsgymnasiet blir ca. 1900 m²(tillbyggnad) och 

byggnaderna inom kvarteret Nornan 1 ger Bäckängsgymnasiet tillkommande 

BTA på ca. 6200 m². Total BTA för projektet innehållande tillbyggnation samt 

ombyggnation är 10 012 m². 

Konsekvensanalys lokaler 

Bäckängsgymnasiet är i behov av ytterligare lokaler för att kunna ta emot 

prognostiserade 1750 elever. För detta krävs utökning av lokaler för 

undervisning och service, men även ett nytt tillagningskök samt matsal. Dagens 

tillagningskök är dimensionerat för 900 portioner per dag. Nämnas kan att 

skolans samtliga salar är maximalt utnyttjade till lektioner.  

De tre byggnaderna i kvarteret Nornan 1 föreslås bli en del av 

Bäckängsgymnasiets lokaler och bilda ett campus. För att kunna realisera 

projektet förutsetts det för hyresgästerna som finns i dessa byggnader idag en 

annan lokalisering. I detta är Servicekontorets Dataservice flytt till de 

kommande lokalerna på Servicekontorets anläggning Pantängen en del. 

Därutöver finns behov av omlokaliseringar av flera andra verksamheter och 

dessa placeringar utreds. Kostnader kopplade till omlokaliseringar är inte 

medtagna i projektbudgeten. 

Vid tillbyggnationen av storkök samt matsal kommer det krävas evakuering för 

tillagning av skolluncher samt matsalsplatser för elever och lärare. En möjlig 

lösning kan vara att använda ersättningspaviljonger vid Bäckängsgymnasiet. 

Bäckängsgymnasiet har idag musikundervisning i Caroliskolan. Denna 

undervisning kommer behöva ske i andra lokaler under ombyggnationen.  
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Tidplan 

Projektering höst 2022 samt vår 2023. Etappindelad produktion med byggstart 

preliminärt oktober 2023. Inflyttningar sker etappindelat enligt nedan med 

preliminär inflyttning i sista etappen december 2025. 

Etapp 1 Tillbyggnation på Bäckängsgymnasiet produktion oktober 2023 till juli 

2024. 

Etapp 2 Ombyggnation kvarteret Nornan produktion juli 2024 till juni 2025. 

Etapp 3 Ombyggnation på Bäckängsgymnasiet juni 2025 till december 2025. 

Ekonomi 

Projektets budget är kalkylerad till 140.000.000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 13 983 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2022 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad   6 002 854 kr 
Avser Bäckängsgymnasiet samt 
kv. Nornan 1 

Befintlig driftskostnad  7 858 060 kr 
Avser Bäckängsgymnasiet samt 
kv. Nornan 1 

Ny kapitalkostnad (rta 1,0 %) av 
investeringen 6 805 047 kr Ny eller tillägg för ombyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 976 400 kr Som konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN -227 872 kr  

Total kostnad 21 414 489 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2022 Förklaring 

Befintlig schablonhyra  10 877 797 kr  

Tillkommande schablonhyra Ny 12 163 500 kr 

Tillbyggnation nytt kök och 
matsal Bäckängsgymnasiet, 
Gustaf Adolfskolan, 
Caroliskolan, 
Administrationsbyggnaden, 
Danssalar, Bildhuset samt 
centralkapprummet 

Avgående hyra paviljong -316 955 kr  

Avgående schablonhyra Standard  -1 264 634 kr  

Total intäkt/hyra 21 459 708 kr  
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Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2021  

Totalhyra 21 459 708 kr  

Befintlig schablonhyra - 10 877 797 kr  

Avgående hyra - 3 817 590 kr Kv. Nornan 

Hyresförändring  6 764 321 kr  

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

 

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 



BÄCKÄNGSGYMNASIET
FÖRSTUDIE KV. NORNAN 
 
28 MAJ 2022 
 
UPPDATERAD 26 SEPTEMBER 2022

FÖRSTUDIEN FÖRESLÅR ATT:

GUSTAV ADOLF BLIR EN ESTETNOD

CAROLI BLIR EN MUSIKNOD

HUVUDBYGGNADEN BYGGS UT OCH OM

BILDHUSET ERSÄTTS MED TEORISALAR
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LOKALBEHOV 3

LOKALBEHOV

2022-03-23

Lokalinventering TOTALT TOTALT TOTALT TOTALT

Kvm / lokal Nya kvm
Tillkommande 

lokaler (st)
Lokaler 
idag (st)

Borttagna 
lokaler (st)

Kommande 
lokaltotal (st) Kommentar

ELEVYTA CKR 300 900 3 Upphållsrum elever/skåp, studieplatser - som binder ihop byggnaderna
LÄROSALAR Generell teorisal 68 612 9 40 49 Bygger på att de 3 paviljongsalarna återbrukas på annan plats

NO-sal 100 100 1 6 7 Kemi
KOMPLEMENT Grupprum 18 162 9 19 28 I anslutning till salar

Preprum 20 20 1 2 3
NO-förråd 7 7 1 2 3

TEATER Blackbox/teatersal 120 120 1 1 1 1 11x11m, takhöjd 3.5m
Omkläd, teater 20 150 2 2 Han/hon/separata bås för hen

Verkstad 50 50 1 1
Rekvisitaförråd 30 30 1 1

DANS & KOMBI Danssal 120 120 1 1 1 1 11x11m, takhöjd 3.5m
Kombisal: Dans+teater 120 120 1 1 1 1 11x11m, takhöjd 3.5m

Omkläd, dans/teater 40 150 2 2 Han/hon/separata bås för hen
Klädförråd 50 100 2 2
Grupprum 25 50 2 2

MUSIK Ensemblegrupprum 40 160 4 4 Ljuddämpat/ljudisolerat
Helklassundervisning 95 95 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat

Konsertsal/Körsal 95 95 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat
Övnings- och teknikrum 15 60 4 4 Ljuddämpat/ljudisolerat
Pianorum för bruksspel 25 25 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat

Musikproduktion 95 95 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat
Inspelning MuPro 25 25 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat

Replokal 75 75 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat
Förråd 10 30 3 3

BILD/HANTVERK Bildsalar 70 280 4 2 2 4
Silversmedja 25 25 1 1 1 1

Keramikverkstad 60 60 1 1 1 1
Lerförråd 40 40 1 1 1 1

Rum för brännungnar 20 20 1 1 1 1
Generell snickarbod 25 25 1 1 1 1

Syverkstad 40 40 1 1 1 1
FOTO Digitalt skapande 65 65 1 1 1 1

Grupprum 10 20 2 0 0 2
Mörkerrum 10 10 1 0 0 1

LÄRARE Arbetsrum, lärare 50 200 4 18 22 4-5 lärare i varje rum
Kontor, lärare 15 60 4 6 10 Skolledning mfl

Personalrum 200 200 1 1 Ett helt nytt samt utökning av befintligt
STÖDFUNK. Skolsköterska 20 20 1 2 3 Vatten och avlopp samt toa. 

EHT-kontor 15 45 3 6 9
Vilrum 15 30 2 2 Ett elev och ett personal

ADMIN Arbetsrum skolledning 80 80 1 1
Expedition 80 80 1 1

Konferensrum 50 100 2 2
Fastighetsskötsel 

ÖVRIGT Förråd 10 70 7 7 Behöver undersökas närmre. 
Miniaula 100 100 1 1

Omkläd till miniaula 50 50 1 1
TOALETTER Toaletter 175 117 1st / 15 elever
KÖK Tillagningskök 336 336 1 1 För 1750 port/dag

Matsal 700 700 1 1 ENBART sittyta (3 sittningar). Tillkommer svällyta. 
Elevcafé 40 700 1 1 1 1

Avfallsadmin 150 150 1
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MATSAL MATSAL 
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KÖK KÖK 
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SERVERING SERVERING 
(150 kvm)(150 kvm)

DISK DISK 
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Sammanträdesdatum 

2022-10-25 

Lokalförsörjningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 126 Dnr LFN 2022-003202.6.1.1 

Projekteringsframställan Bäckängsgymnasiet campus 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, 
att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Bäckängsgymnasiet Campus. 

Förslag  

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 
som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen.  

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner upprättat förslag. 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 

Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits. 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  

Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 
Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 
Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 
Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Viola 
Orbelin (M) och Olle Engström (SD)  

Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 
upprättat förslag.  

Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Viola Orbelin (M) och Olle 
Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 
framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om behov av tillskapande 
av ytterligare lokaler för Bäckängsgymnasiet.  Framställan bygger på Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens utredning om ’Framtidens gymnasieskola och 
gymnasiesärskola’. 

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 
projektbudget om 100.000.000 kr. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till 
investeringsbudget 2023 är projektbudgeten justerad till 140.000.000 kr. 

Bakgrunden till lokalbehovet är att lokalerna på dagens Bäckängsgymnasiet inte 
är tillräckliga för de cirka 1400 elever som går på skolan idag, vilka också 
förväntas öka till 1750 elever.  

Initialt var fokus att se hur Bäckängsgymnasiets utökade lokalbehov kunde 
tillfredsställas i de byggnader som finns inom kv Nornan 1. Utifrån ett samlat 
lokalprogram för hela skolan, för att totalt kunna mottaga 1750 elever, fylldes 
byggnaderna med de lokaler som saknades. I tidiga analyser var det främst nya 
lektionssalar som kompletterades inom kv Nornan 1, och tillbyggnad vid 
huvudbyggnaden var ett nytt storkök med matsal. Under förstudien utvecklades 
tankarna och bedömningar av befintliga lokalers egenskaper ställt mot 
verksamhetens behov gav inte helt optimalt ändamålsenliga salar. Förstudien 
testade då att flytta befintliga salar från huvudbyggnaden till kv Nornan 1. Det 
gav bland annat att tillbyggnaden för storkök och matsal kompletterades med 
dans och teater och nuvarande ’bildhus’ ställdes om till lärosalar. För projektet 
ökar budgeten i takt med att tillbyggnaden blir större och mer komplex och 
ombyggnader på dagens Bäckängsgymnasiet blir mer omfattande. 
Projektbudgeten har också justerats utifrån den prisutveckling som varit under 
senaste åren.   

Projektet omfattar ett utökat antal lärosalar med tillhörande grupprum, 
specialsalar och lärararbetsrum. Befintligt storkök är underdimensionerat och 
kapaciteten för matsalsplatser behöver utökas. Tillskapandet av nya lokaler sker 
dels på dagens Bäckängsgymnasiet genom en tillbyggnad innehållande storkök, 
matsal, elevcafé, danssalar samt teatersal. Även andra lokaler på 
Bäckängsgymnasiet byggs om där t.ex. dagens bildhus görs om till lärosalar, 
danssalarna byggs om till lärosalar samt utökning av centralkapprummet.  

I kvarteret Nornan 1 skapas en bild- och hantverksnod i gamla Gustaf 
Adolfskolan, en musiknod i gamla Caroliskolan samt elevhälsa och 
administration i Administrationsbyggnaden. Dessa byggnader blir då en del av 
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Bäckängsgymnasiet och skapar tillsammans med dagens Bäckängsgymnasiet ett 
campus.  

Tillkommande BTA på Bäckängsgymnasiet blir ca. 1900 m²(tillbyggnad) och 
byggnaderna inom kvarteret Nornan 1 ger Bäckängsgymnasiet tillkommande 
BTA på ca. 6200 m². Total BTA för projektet innehållande tillbyggnation samt 
ombyggnation är 10 012 m².Bäckängsgymnasiet är i behov av ytterligare lokaler 
för att kunna ta emot prognostiserade 1750 elever. För detta krävs utökning av 
lokaler för undervisning och service, men även ett nytt tillagningskök samt 
matsal. Dagens tillagningskök är dimensionerat för 900 portioner per dag. 
Nämnas kan att skolans samtliga salar är maximalt utnyttjade till lektioner.  

De tre byggnaderna i kvarteret Nornan 1 föreslås bli en del av 
Bäckängsgymnasiets lokaler och bilda ett campus. För att kunna realisera 
projektet förutsetts det för hyresgästerna som finns i dessa byggnader idag en 
annan lokalisering. I detta är Servicekontorets Dataservice flytt till de 
kommande lokalerna på Servicekontorets anläggning Pantängen en del. 
Därutöver finns behov av omlokaliseringar av flera andra verksamheter och 
dessa placeringar utreds. Kostnader kopplade till omlokaliseringar är inte 
medtagna i projektbudgeten. 

Vid tillbyggnationen av storkök samt matsal kommer det krävas evakuering för 
tillagning av skolluncher samt matsalsplatser för elever och lärare. En möjlig 
lösning kan vara att använda ersättningspaviljonger vid Bäckängsgymnasiet. 

Bäckängsgymnasiet har idag musikundervisning i Caroliskolan. Denna 
undervisning kommer behöva ske i andra lokaler under ombyggnationen. 
Projektering höst 2022 samt vår 2023. Etappindelad produktion med byggstart 
preliminärt oktober 2023. Inflyttningar sker etappindelat enligt nedan med 
preliminär inflyttning i sista etappen december 2025. 

Etapp 1 Tillbyggnation på Bäckängsgymnasiet produktion oktober 2023 till juli 
2024. 

Etapp 2 Ombyggnation kvarteret Nornan produktion juli 2024 till juni 2025. 

Etapp 3 Ombyggnation på Bäckängsgymnasiet juni 2025 till december 2025. 

Projektets budget är kalkylerad till 140.000.000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 13 983 kronor. 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 



Lokalförsörjningsnämnden  Moderaterna och Kristdemokraterna 
  2022-10-25 
 

 
 

 

Alternativt förslag 

 

09. Projekteringsframställan Bäckängsgymnasiet campus 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om behov av tillskapande av ytterligare lokaler för Bäckängsgymnasiet. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en projektbudget om 100 000 000 kr. 

 

Efter att en förstudie genomförts under 2022 föreslås nu att projektbudgeten justeras till 

140 000 000 kr. En kostnadsökning på 40 MSEK som motsvarar två nybyggda LSS-boenden. I 

handlingarna framgår inte orsakerna till kostnadsökningen. 

 

Projektet planeras att genomföras i tre etapper: 

- Etapp 1 Tillbyggnation på Bäckängsgymnasiet 

- Etapp 2 Ombyggnation kvarteret Nornan 

- Etapp 3 Ombyggnation på Bäckängsgymnasiet 

 

Projektbudgeten är inte specificerad per etapp utan endast totalt. Det går därför inte att bedöma om 

investeringen per etapp är skälig, i förhållande till det värde som tillskapas i form av utökade lokaler. 

 

Moderaterna och Kristdemokraterna anser därför att det inte finns tillräckligt med underlag för att 

fatta beslut i ärendet och yrkar följande: 

 

 

 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

 

- Lokalförsörjningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 

Lokalförsörjningsförvaltningen. Ärendet kompletteras med en beskrivning av orsaker till 

fördyringar samt en kostnadsuppskattning per etapp till nämndsammanträdet i november 

2022. 

 

 
Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Nils-Åke Björklund (M) 
Jonas Garmarp (M) 
Emanuel Mäkinen (KD) 
Pirita Isegran (M) 
Viola Orbelin (M) 
John Hansfeldt (KD)    
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FÖRSTUDIE KV. NORNAN 
 
28 MAJ 2022 
 
UPPDATERAD 26 SEPTEMBER 2022

FÖRSTUDIEN FÖRESLÅR ATT:

GUSTAV ADOLF BLIR EN ESTETNOD

CAROLI BLIR EN MUSIKNOD

HUVUDBYGGNADEN BYGGS UT OCH OM

BILDHUSET ERSÄTTS MED TEORISALAR
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LOKALBEHOV 3

LOKALBEHOV

2022-03-23

Lokalinventering TOTALT TOTALT TOTALT TOTALT

Kvm / lokal Nya kvm
Tillkommande 

lokaler (st)
Lokaler 
idag (st)

Borttagna 
lokaler (st)

Kommande 
lokaltotal (st) Kommentar

ELEVYTA CKR 300 900 3 Upphållsrum elever/skåp, studieplatser - som binder ihop byggnaderna
LÄROSALAR Generell teorisal 68 612 9 40 49 Bygger på att de 3 paviljongsalarna återbrukas på annan plats

NO-sal 100 100 1 6 7 Kemi
KOMPLEMENT Grupprum 18 162 9 19 28 I anslutning till salar

Preprum 20 20 1 2 3
NO-förråd 7 7 1 2 3

TEATER Blackbox/teatersal 120 120 1 1 1 1 11x11m, takhöjd 3.5m
Omkläd, teater 20 150 2 2 Han/hon/separata bås för hen

Verkstad 50 50 1 1
Rekvisitaförråd 30 30 1 1

DANS & KOMBI Danssal 120 120 1 1 1 1 11x11m, takhöjd 3.5m
Kombisal: Dans+teater 120 120 1 1 1 1 11x11m, takhöjd 3.5m

Omkläd, dans/teater 40 150 2 2 Han/hon/separata bås för hen
Klädförråd 50 100 2 2
Grupprum 25 50 2 2

MUSIK Ensemblegrupprum 40 160 4 4 Ljuddämpat/ljudisolerat
Helklassundervisning 95 95 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat

Konsertsal/Körsal 95 95 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat
Övnings- och teknikrum 15 60 4 4 Ljuddämpat/ljudisolerat
Pianorum för bruksspel 25 25 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat

Musikproduktion 95 95 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat
Inspelning MuPro 25 25 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat

Replokal 75 75 1 1 Ljuddämpat/ljudisolerat
Förråd 10 30 3 3

BILD/HANTVERK Bildsalar 70 280 4 2 2 4
Silversmedja 25 25 1 1 1 1

Keramikverkstad 60 60 1 1 1 1
Lerförråd 40 40 1 1 1 1

Rum för brännungnar 20 20 1 1 1 1
Generell snickarbod 25 25 1 1 1 1

Syverkstad 40 40 1 1 1 1
FOTO Digitalt skapande 65 65 1 1 1 1

Grupprum 10 20 2 0 0 2
Mörkerrum 10 10 1 0 0 1

LÄRARE Arbetsrum, lärare 50 200 4 18 22 4-5 lärare i varje rum
Kontor, lärare 15 60 4 6 10 Skolledning mfl

Personalrum 200 200 1 1 Ett helt nytt samt utökning av befintligt
STÖDFUNK. Skolsköterska 20 20 1 2 3 Vatten och avlopp samt toa. 

EHT-kontor 15 45 3 6 9
Vilrum 15 30 2 2 Ett elev och ett personal

ADMIN Arbetsrum skolledning 80 80 1 1
Expedition 80 80 1 1

Konferensrum 50 100 2 2
Fastighetsskötsel 

ÖVRIGT Förråd 10 70 7 7 Behöver undersökas närmre. 
Miniaula 100 100 1 1

Omkläd till miniaula 50 50 1 1
TOALETTER Toaletter 175 117 1st / 15 elever
KÖK Tillagningskök 336 336 1 1 För 1750 port/dag

Matsal 700 700 1 1 ENBART sittyta (3 sittningar). Tillkommer svällyta. 
Elevcafé 40 700 1 1 1 1

Avfallsadmin 150 150 1
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HUVUDBYGGNADEN, PLAN 1 (MOT NORR)

MATSAL MATSAL 
(470 kvm)(470 kvm)

KÖK KÖK 
(400 kvm)(400 kvm)

SERVERING SERVERING 
(150 kvm)(150 kvm)

DISK DISK 
(70 kvm)(70 kvm)

CAFÉ CAFÉ 
(30 kvm)(30 kvm)
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HUVUDBYGGNADEN, PLAN 2 (MOT NORR)

ÖPPET NER

MATSAL MATSAL 
(280 kvm)(280 kvm)
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Projekteringsframställan Åshagavägens LSS 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, avseende 

Åshagavägens LSS, Viskarhult 2:68 m.fl. Viskafors. 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-17 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-22 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00816 2.6.1.1 Programområde 03 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2022-11-10 Magnus Widén 

  Ekonomichef 

 

E4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00816 2.6.1.1 

  

 

Projekteringsframställan Åsahagsvägens LSS 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, avseende 

Åshagavägens LSS, Viskarhult 2:68 m.fl. Viskafors. 

Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2021-2023 framställt 

behov av ytterligare gruppbostad LSS. En lokalisering av en tomt på 

Åsahagsvägen i Viskafors har beslutats.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 

projektbudget om 20 000 tkr. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 

förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 

särskild service på anvisad tomt på Åsahagsvägen, Viskafors. Lokalerna är 

utförda med projektbeskrivning och styrdokument, Tillägg vid utformning av 

gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet i 

Borås Stad, som riktlinje. Boendet består av 5 lägenheter med tillhörande 

kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 620 m2 BRA. Boendet är 

utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 

funktionsnedsättningar). Boendet kommer att uppföras i suterräng och 

boenden kommer även att få egna entréer utifrån. Byggnaden ska P-märkas och 

uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 

LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som saknar lägenhetsstandard och 

som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Preliminärt är detta 

boende tänkt som ersättning för det inhyrda boendet Bogrydsvägens LSS. 

Projektering vår 2023. Byggstart är preliminärt aug 2023 med preliminär 

inflyttning aug 2024. 

Projektets budget är kalkylerad till 20 000 000 kronor. Hyresförändringen för 

Borås Stad blir 193 751 kr. 

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 27 894 kronor. 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för Åshagavägens LSS, 

2022-10-25 

 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr LFN 2022-003192.6.1.1 

Projekteringsframställan Åsahagsvägens LSS  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Åsahagsvägens 
LSS, Åsahagsvägen 515 33 Viskafors, Viskarhult 2:68 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2021-2023 framställt 
behov av ytterligare gruppbostad LSS. En lokalisering av en tomt på 
Åsahagsvägen i Viskafors har beslutats och ny detaljplan håller på att tas fram.  
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2022-04-06.  
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 
projektbudget om 20 000 tkr. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 
särskild service på anvisad tomt på Åsahagsvägen, Viskafors. Lokalerna är 
utförda med projektbeskrivning och styrdokument (Tillägg vid utformning av 
gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet i 
Borås Stad) som riktlinje. Boendet består av 5 lägenheter med tillhörande 
kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 620 m2 BRA. Boendet är 
utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 
funktionsnedsättningar). Boendet kommer att uppföras i suterräng och 
boenden kommer även att få egna entréer utifrån. Byggnaden ska P-märkas och 
uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 
LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som saknar lägenhetsstandard och 
som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Preliminärt är detta 
boende tänkt som ersättning för Bogrydsvägens LSS (inhyrt). 
Projektering vår 2023. Byggstart preliminärt aug 2023 med preliminär 
inflyttning aug 2024. 

Projektets budget är kalkylerad till 20 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 27 894 kronor. 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

 



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 

1(3) 

Datum 

2022-10-25 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00319 2.6.1.1 

 

Mahmoud Kossir 
Handläggare 
033 35 73 32 
 
 

 

  

Projekteringsframställan för Åsahagsvägens LSS  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Åsahagsvägens 

LSS, Viskarhult 2:68 m.fl.  

Projektets handläggning 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2021-2023 framställt 

behov av ytterligare gruppbostad LSS. En lokalisering av en tomt på 

Åsahagsvägen i Viskafors har beslutats och ny detaljplan håller på att tas fram.  

 

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2022-04-06.  

 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 

projektbudget om 20 000 tkr. 

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 

förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 

särskild service på anvisad tomt på Åsahagsvägen, Viskafors. Lokalerna är 

utförda med projektbeskrivning och styrdokument (Tillägg vid utformning av 

gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet i 

Borås Stad) som riktlinje. Boendet består av 5 lägenheter med tillhörande 

kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 620 m2 BRA. Boendet är 

utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 

funktionsnedsättningar). Boendet kommer att uppföras i suterräng och 

boenden kommer även att få egna entréer utifrån. Byggnaden ska P-märkas och 

uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. 

 

Konsekvensanalys lokaler 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 

LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som saknar lägenhetsstandard och 



Borås Stad 
Datum 

2022-10-10 
 Sida 

2(3) 

 

 

som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Preliminärt är detta 

boende tänkt som ersättning för Bogrydsvägens LSS (inhyrt). 

Tidplan 

Projektering vår 2023. Byggstart preliminärt aug 2023 med preliminär 

inflyttning aug 2024. 

Ekonomi 

Projektets budget är kalkylerad till 20 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 27 894 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2023 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  0 kr Avser befintlig byggnad 

Befintlig driftskostnad  0 kr Avser befintlig byggnad 

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 890 944 kr  

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 196 540 kr Som konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN -371 720 kr Inhyrd LSS 

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad  715 764 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2023 Förklaring 

Ny schablonhyra SOF Åsahagsv. 670 915 kr  

Avgående schablonhyra SOF Bogrydsv. -105 444 kr  

Hyra lägenhet 0 kr Ingen förändring 

Hyrestillägg av investeringen 0 kr Avser anpassning 

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  

Total intäkt/hyra 565 471 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2023  

Totalhyra 565 471 kr  

Befintlig schablonhyra  0 kr  

Avgående hyra - 371 720 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring 193 751 kr  
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Datum 

2022-10-10 
 Sida 

3(3) 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar  

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2022-10-25 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr LFN 2022-003192.6.1.1 

Projekteringsframställan Åsahagsvägens LSS  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Åsahagsvägens 
LSS, Åsahagsvägen 515 33 Viskafors, Viskarhult 2:68 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2021-2023 framställt 
behov av ytterligare gruppbostad LSS. En lokalisering av en tomt på 
Åsahagsvägen i Viskafors har beslutats och ny detaljplan håller på att tas fram.  
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2022-04-06.  
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 
projektbudget om 20 000 tkr. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 
särskild service på anvisad tomt på Åsahagsvägen, Viskafors. Lokalerna är 
utförda med projektbeskrivning och styrdokument (Tillägg vid utformning av 
gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet i 
Borås Stad) som riktlinje. Boendet består av 5 lägenheter med tillhörande 
kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 620 m2 BRA. Boendet är 
utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 
funktionsnedsättningar). Boendet kommer att uppföras i suterräng och 
boenden kommer även att få egna entréer utifrån. Byggnaden ska P-märkas och 
uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 
LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som saknar lägenhetsstandard och 
som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Preliminärt är detta 
boende tänkt som ersättning för Bogrydsvägens LSS (inhyrt). 
Projektering vår 2023. Byggstart preliminärt aug 2023 med preliminär 
inflyttning aug 2024. 

Projektets budget är kalkylerad till 20 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 27 894 kronor. 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

 



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 
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Datum 

2022-10-25 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00319 2.6.1.1 

 

Mahmoud Kossir 
Handläggare 
033 35 73 32 
 
 

 

  

Projekteringsframställan för Åsahagsvägens LSS  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Åsahagsvägens 

LSS, Viskarhult 2:68 m.fl.  

Projektets handläggning 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2021-2023 framställt 

behov av ytterligare gruppbostad LSS. En lokalisering av en tomt på 

Åsahagsvägen i Viskafors har beslutats och ny detaljplan håller på att tas fram.  

 

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2022-04-06.  

 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 

projektbudget om 20 000 tkr. 

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 

förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 

särskild service på anvisad tomt på Åsahagsvägen, Viskafors. Lokalerna är 

utförda med projektbeskrivning och styrdokument (Tillägg vid utformning av 

gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet i 

Borås Stad) som riktlinje. Boendet består av 5 lägenheter med tillhörande 

kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 620 m2 BRA. Boendet är 

utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 

funktionsnedsättningar). Boendet kommer att uppföras i suterräng och 

boenden kommer även att få egna entréer utifrån. Byggnaden ska P-märkas och 

uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. 

 

Konsekvensanalys lokaler 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 

LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som saknar lägenhetsstandard och 
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som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Preliminärt är detta 

boende tänkt som ersättning för Bogrydsvägens LSS (inhyrt). 

Tidplan 

Projektering vår 2023. Byggstart preliminärt aug 2023 med preliminär 

inflyttning aug 2024. 

Ekonomi 

Projektets budget är kalkylerad till 20 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 27 894 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2023 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  0 kr Avser befintlig byggnad 

Befintlig driftskostnad  0 kr Avser befintlig byggnad 

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 890 944 kr  

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 196 540 kr Som konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN -371 720 kr Inhyrd LSS 

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad  715 764 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2023 Förklaring 

Ny schablonhyra SOF Åsahagsv. 670 915 kr  

Avgående schablonhyra SOF Bogrydsv. -105 444 kr  

Hyra lägenhet 0 kr Ingen förändring 

Hyrestillägg av investeringen 0 kr Avser anpassning 

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  

Total intäkt/hyra 565 471 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2023  

Totalhyra 565 471 kr  

Befintlig schablonhyra  0 kr  

Avgående hyra - 371 720 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring 193 751 kr  
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Beslutsunderlag 

1. Ritningar  

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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 Kommunfullmäktige 

 

Budget 2023 för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

Budgetarna 2023 för de kommunala bolagen läggs till handlingarna. 

Bolagens finansiering innebärande en limitgräns hos internbanken 2023 på  

12 157 400 000 kronor, i enlighet med bilaga 2, godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 

utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen förutsatt att Borås 

Stadshus AB har tillstyrkt förslaget.  

Ärendet i sin helhet 

Bolagen har inkommit med sina budgetar för 2023.  

Kommunstyrelsen ska besluta om bolagens finansiering, genom ett beslut om 

total lånelimit hos Internbanken. Genom godkännandet av finansieringen så 

godkänner Kommunstyrelsen även en investeringsnivå för respektive bolag.  

Kommunstyrelsen ska även ge förslag till Kommunfullmäktige inför deras 

beslut om ekonomiska avkastningskrav/resultatkrav och finansiella mål.  

Beslutsunderlag 

1. Budget 2023 för de kommunala bolagen 

2. Bilaga – Bolagens inrapporterade budgetar, inkommen handling nr 1-12, 14-

15 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. De kommunala bolagen; AB Bostäder i Borås, AB Sandhultsbostäder, AB 

Toarpshus, Akademiplatsen AB, Borås Djurpark & Camping AB, Borås Elnät 

AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås kommuns Parkerings AB, Borås 

Stadshus AB,  BoråsBorås TME AB, Fristadbostäder AB, Industribyggnader i 

Borås AB, Inkubatorn i Borås AB, Viskaforshem AB. 
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Budget 2023 för de kommunala bolagen  
 
1 Bakgrund och sammanfattning 
 

Bakgrund 

Kommunens samlade verksamhet är bred och omfattande. För närvarande omsätts 
årligen 10,9 miljarder kronor (mdkr). Den största delen av verksamheten, cirka 80 
%, bedrivs under offentligrättsliga former genom en traditionell nämnd-
organisation. Denna del styrs av Kommunallagen och Kommunfullmäktige i form 
av reglementen, årsbudget, policys m.m.  
 
Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2023 att bedrivas genom 13 bolag, 
direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås Stadshus AB. 
Dessutom har ett av bolagen egna dotterbolag. Bolagen styrs av Aktiebolagslagens 
bestämmelser, Kommunallagen samt av Kommunfullmäktige fastställda 
bolagsordningar och ägardirektiv.  
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Budget 2023 för de kommunala bolagen 

Sammanfattning 2023 

 
 
Bolagen budgeterar 2023 för en omsättning på drygt 2,7 mdkr och ett resultat efter 
finansiella poster på sammanlagt 178 miljoner kronor (mnkr). Bostadsbolagen 
budgeterar med ett försämrat resultat för 2023 med 10 mnkr, vilket innebär ett 
resultat på 24 mnkr. Stadshusbolagen förbättrar budgeterat resultat och det totala 
resultatet för bolagskoncernen är 78 mnkr bättre än budget 2022, och även 
betydligt högre än prognosen 2022.  
 
Bolagen är fortsatt inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för 
investeringar på cirka 1,1 mdkr under 2023. Störst investeringar budgeteras för 
Borås Energi och Miljö AB på 418 mnkr, AB Bostäder i Borås 394 mnkr och Borås 
Elnät AB 221 mnkr.  
 
Någon koncernsammanställd budget upprättas inte, varför angivna belopp inte är 
korrigerade för eventuella koncerninterna poster. 
 

2 Bolagens finansiella ställning 
Verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora 
investeringar och en hög andel lånefinansiering. Generellt sett är Borås Stads bolag 
högt belånade och har lågt eget kapital. Sammanräknad soliditet bland bolagen (ej 
koncerneliminerad) var 14 % vid årsskiftet 2021-12-31, densamma som året innan. 
Bostadsbolagens soliditet var då 17 %, medan Stadshuskoncernen hade en lägre 
soliditet på 12,3 %. Alla fem allmännyttiga bostadsbolag har marknadsmässiga 
övervärden i sina fastighetsbestånd vilket innebär att en marknadsjusterad soliditet 
för bostadsbolagen var 49 %.   
 
Borås Stads koncernperspektiv (kommunen och bolagen) analyseras av externa 
bedömare. Såväl det av kommunerna ägda låneinstitutet Kommuninvest som 
kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s riskbedömer Borås Stad utifrån 
koncernperspektivet. Deras analys av Borås Stad har hittills indikerat på ett  
sammantaget bra betyg, men med finansiella utmaningar framöver avseende 
investerings- och finansieringsbehov samt framtida kostnadsutveckling. 
Skuldsättningen är ökande och ligger över rikssnittet och hela låneskulden finns 
fram till och med 2022 inom bolagsverksamheten.  
 
 

Samtliga bolag Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
Stadshusbolagen 102 77 115 155
Bostadsbolagen 46 34 38 24
Totalt bolagen, ej eliminerat 147 111 152 178
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Kommunstyrelsen delar analysen; sammantaget har kommunkoncernens ekonomi 
och finansiella ställning i grunden varit god, men vi ser inför 2023 att ekonomin 
försvagas till följd av stora investeringar som förutsätter lånefinansiering, hög 
inflation, höjda räntenivåer samt ökade elkostnader. Det finns stora utmaningar i 
att nå goda resultatnivåer, fortsatt höga investeringsnivåer och hantera riskerna med 
en ökad skuldsättning. Vi har under en längre tid befunnit oss i ett lågränteläge men 
det har ändrats rejält under 2022 med stigande räntenivåer och med Riksbankens 
höjning av styrräntan till 1,75 % i september. Prognosen förevisar fortsatta 
höjningar den närmsta tiden.  
 
Resultatnivån för stadshuskoncernen har försämrats de senaste åren i och med 
tillkomsten av verksamheten Borås Kongress. För att upprätthålla själv-
finansieringen av koncernen tillkom 2020 Borås Energi och Miljö AB som givare av 
koncernbidrag. Kommunfullmäktige beslutade 2022, i samband med Borås 
kommuns Parkerings ABs investering i nytt p-hus, att bolaget inte längre ska lämna 
koncernbidrag för att kunna stärka sin ekonomiska ställning inför kommande 
investeringar. Inför 2023 bedömer Kommunstyrelsen att Borås Elnät AB, Borås 
Energi och Miljö AB samt Industribyggnader i Borås AB behöver lämna 
koncernbidrag och att bidragen från de två sistnämnda bolagen behöver utökas. 
Med det i beaktande bedöms det sannolikt att stadshuskoncernen klarar sin 
finansiering under 2023.  
 
Kommunstyrelsen bedömer att en stor risk är framtida resultat för Borås Energi 
och Miljö AB när EMC-investeringen nu avslutats, samtidigt som bolaget fortsatt 
står inför stora investeringar, bland annat ett nytt vattenverk. För 2023 ser resultatet 
dock mycket bra ut då bolagets energiverksamhet med bland annat elproduktion 
gynnas av de höga elpriserna. En annan risk är den påverkan som bostadsbolagens 
höga belåningsgrad medför i form av ökade räntekostnader och låga marginaler.  
 
Det fortsatt stora investeringsbehovet som finns i bolagen innebär en ökad 
lånefinansiering inom bolagskoncernen och därmed förväntas skuldutvecklingen att 
öka. Totalt budgeteras för en låneskuldsförändring för hela bolagsverksamheten 
motsvarande 900 mnkr under 2023, vilket innebär en ökad risk i form av ökad 
utsatthet för ränteförändringar. Bolagen har under en längre period haft, och 
kommer fortsätta att ha, stora investeringar som innebär låg självfinansieringsgrad 
och därmed fortsatt ökad låneskuld. För att uppnå en tillväxt i balans kommer en 
prioritering av investeringar att bli allt viktigare. 
 
Sammantaget bör bolagens resultatutveckling, skuldutveckling och finansiella 
ställning följas upp fortsatt noggrant framöver, som en viktig del i ägarens uppsikt 
och ägarstyrning över bolagen. Bolagens betydande del av kommunens totala 
ekonomi ger ett behov av fortsatt utvecklad finansiell analys på kommun-
koncernnivå.   
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Ägarstyrning och uppsiktsplikt 
Borås Stad har sedan länge insett behovet att styra och ha insyn i de kommunala 
bolagen. Dels finns en uppsiktsplikt över bolagen i Kommunallagen, vilken 
förtydligats under senare år. Dessutom representerar bolagen stora värden och 
därmed också en stor ekonomisk risk, vilket kräver att ägaren på ett tydligt sätt styr 
och följer upp verksamheten genom en fortsatt utvecklad ägardialog.  
 
Bolagen har en investeringsintensiv verksamhet. De har bland annat tillgångar till 
ett bokfört värde på 12,7 mdkr (vid bokslutet 2021-12-31). Av bolagen utgör Borås 
Energi och Miljö AB och AB Bostäder i Borås tillsammans en betydande andel, 
över 70 %, av den totala bolagsvolymen såväl omsättnings- som tillgångsmässigt. 
Tillsammans med Borås Elnät AB utgör dessa tre bolag cirka 85 % av den totala 
bolagsvolymen. Det är också i dessa bolag som de största investeringarna framöver 
ligger. Att aktivt ha uppsikt över, och ägarstyra dessa utifrån risker och möjligheter, 
är därför av stor vikt.  
 
Genom ägardirektiven förmedlar Kommunfullmäktige krav på bolagen. Årligen 
fastställer Kommunfullmäktige finansiella mål och avkastningskrav på bolagen.  
 
Budgetprocess 

I samband med Kommunstyrelsens behandling av bolagens budgetar hålls 
ägardialoger med bolagen med ett inledande samtal i maj. Efter att bolagen 
inkommit med sina budgetar hålls ett uppföljande budgetsamtal i november. 
Denna ägardialog ligger i linje med ägarens ambition att hålla en hög nivå på 
kommunikationen och styrningen av sina bolag. Kommunstyrelsens synsätt är att 
det i princip inte är någon skillnad mellan en nämnd och ett bolag i dessa 
avseenden. 
 
Kommunstyrelsen kan konstatera att bolagens budgetmaterial varierar i standard. I 
enlighet med ägardirektiven ska budgeten förutom en plan för ekonomin under 
budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året, ett ekonomiskt 
handlingsprogram för den kommande treårsperioden, en balansräkning när det är 
relevant samt en långsiktig investeringsplan. Här behöver flera av bolagen utveckla 
budgetrapporteringen till Kommunstyrelsen.  
 
Förutom budgeten bidrar ägardialoger, budgetuppföljningar och löpande 
samarbetsprocesser med bolagen under året att Kommunstyrelsen och Borås 
Stadshus AB hålls kontinuerligt informerad om utvecklingen och om eventuella 
problem.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Kommunstyrelsen konstaterar efter genomgång av bolagens budgetar för 2023 att 
verksamheten förväntas bedrivas i linje med gällande ägardirektiv och bolags-
ordningar, men att ägarens avkastningskrav och finansiella mål inte uppfylls i flera 
av bolagens inlämnade budgetar.  
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I detta ärende beslutar Kommunstyrelsen om bolagens finansiering, genom ett 
beslut om total lånelimit hos Internbanken. Genom godkännandet av 
finansieringen så godkänner Kommunstyrelsen även en investeringsnivå för 
respektive bolag.  
 
Däremot ska Kommunfullmäktige, i enlighet med Kommunallagen, beredas 
möjlighet att ta ställning innan beslut i ärende fattas avseende egna eller 
dotterbolags frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Alla investeringar 
som berörs av detta ska således lyftas av bolaget i separat ärende till 
Kommunstyrelsen för beredning till Kommunfullmäktige, efter yttrande från Borås 
Stadshus AB.  
 
Ekonomiska mål 
Nedan kommenteras bolagens förslag till budgetar för 2023. Kommunstyrelsen 
redovisar i samband med detta sitt förslag till Kommunfullmäktige inför deras 
beslut om ekonomiska avkastningskrav och finansiella mål.  
 
För vissa bolag anses det inte relevant att sätta avkastningskrav och ekonomiska 
mål. Exempelvis sätts inga avkastningskrav på de så kallade underskottsbolagen 
eller bolag som helt ska verka enligt självkostnadsprincipen. I vissa fall anses 
resultatkrav vara mer relevant.   
 
Avkastningskrav ställs som avkastning på totalt kapital (resultat efter finansnetto 
plus finansiella kostnader i förhållande till totalt kapital), och som finansiella mål 
används räntetäckningsgrad (rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till 
finansiella kostnader) och soliditet (eget kapital i förhållande till totalt kapital).  
 
De fem allmännyttiga bostadsbolagen har marknadsmässiga avkastningskrav och 
finansiella mål, till följd av lagstiftningen för allmännyttiga bostadsaktiebolag. De 
mäts på direktavkastning vilket mäter bolagets driftnetto (hyresintäkter minus 
kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt) dividerat med fastigheternas 
marknadsvärde. Avkastningskravet sätts förhållandevis lågt sett i en 
marknadsjämförelse, med tanke på det allmännyttiga syftet och det långsiktiga 
perspektivet som de kommunala bostadsbolagen agerar efter.     
 
Bolagens finansiering 
De kommunala bolagen, liksom nämnderna, får sina kapitalbehov tillgodosedda av 
den koncerngemensamma internbanken. Internbankens huvuduppdrag är att 
exklusivt svara för kommunkoncernens kapitalförsörjning, räntebindningsstrategi, 
tillgodose behovet av finansiell kompetens och samordna finansverksamheten. 
Internbanken ska tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget, 
säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital. 
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Bolagen betalar, för den del av verksamheten som verkar i konkurrens, en 
individuellt satt marknadsmässig ränta till internbanken för att åstadkomma en 
marknadsmässig utlåning till bolagen och undvika snedvriden konkurrens. 
 
Finansiering av bolagen för 2023 framgår av bilaga 1. 
 

3 Stadshuskoncernen 
 

 
 
Borås Stadshus AB 
Borås Stadshus AB är moderbolag i koncernen med samma namn. Bolagen som 
ingår i koncernen framgår av tabellen ovan. Moderbolaget bedriver ingen 
verksamhet, utan är beroende av koncernbidrag från dotterbolagen för att 
finansiera sina kostnader. Kostnaderna består i huvudsak av räntekostnader för 
extern upplåning samt kostnad för de lednings- och administrationstjänster som 
Stadsledningskansliet utför åt koncernen.  
 
Resultatet i budget 2023 visar -5,6 mnkr med ett nollresultat efter koncernbidrag. 
Budgeten innebär en oförändrad soliditet på 64 %. Bolaget önskar en höjning av 
nuvarande kreditlimit med 1 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen konstaterar vid en samlad bedömning av stadshusbolagens 
budgetar att resultatnivån förbättras med 78 mnkr jämfört med 2022 års budgetar, 
och även ligger betydligt högre än total prognos för 2022. Koncernbidragsbehoven 
bedöms kunna finansieras inom koncernen utifrån utökade bidrag från Borås 
Energi och Miljö AB och Industribyggnader i Borås AB. De behöver till viss del 
täcka upp för det bidrag som Borås kommuns Parkering AB tidigare lämnat, då det 
beslutats att bolaget från och med 2023 inte längre ska vara en koncernbidrags-
givare.   
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
Borås Stadshus AB -2,9 -3,0 -3,1 -5,6
Borås Elnät AB 67,8 58,1 69,7 55,5
Borås Energi och Miljö AB 58,6 60,8 86,7 148,3
Borås Djurpark & Camping AB -1,9 -9,4 -13,1 -13,9
Borås kommuns Parkerings AB 6,8 7,3 11,1 8,1
IBAB inkl dotterbolag 21,4 12,3 12,3 12,6
BoråsBorås TME AB -17,1 -18,4 -18,2 -27,1
Akademiplatsen AB -28,9 -28,4 -28,0 -20,8
Inkubatorn i Borås AB -2,3 -2,6 -2,6 -2,6
S:a Stadshuskoncernen 101,5 76,7 114,8 154,5
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Det är nästan uteslutande Borås Energi och Miljö AB som redovisar ett högre 
resultat jämfört med 2022 utifrån ökade elintäkter. Borås Elnät AB och Borås 
Djurpark & Camping AB redovisar något sämre resultat kopplat till ökade 
kostnader. Den stora skillnaden mellan åren i BoråsBorås TME AB och 
Akademiplatsen beror på att verksamheten i Textile Fashion Center ska flyttas över 
från Akademiplatsen AB till BoråsBorås TME AB under 2023, efter en politisk 
överenskommelse. Övriga bolags budgetar ligger i nivå med föregående år.     
 
Kommunstyrelsen har i samband med tillförandet av fler underskottsverksamheter 
konstaterat att koncernens finansieringsmöjligheter med koncernbidrag kommer att 
minska. Kommunstyrelsen har tagit detta i beaktande i de till Kommunfullmäktige 
föreslagna avkastningskraven för 2023, och konstaterar att samtliga bolags budgetar  
når upp till föreslagna krav. 
 
Moderbolaget föreslås ha ett mål för soliditeten på 50 %. 
 

Borås Energi och Miljö AB  
 

 
 
Borås Energi och Miljö AB verkar för en tydlig miljöprofil i linje med Borås Stads 
miljövision och ska trygga en viktig infrastruktur avseende avfallshantering, 
energiförsörjning samt vatten- och avloppsverksamhet.  
 
Bolaget delar upp sin verksamhet i en kommersiell del och en taxefinansierad del, 
och i respektive del ingår följande verksamheter: 
• Kommersiellt – energi, biogas, vattenkraft, insamling och återvinning, 

energitjänster 
• Taxefinansierat – vatten och avlopp, kommunalt avfall   
 
Verksamheten  
Under 2021 påbörjade bolaget en förstudie av ett nytt vattenverk och arbetet med 
framtagande av beslutsunderlag kommer fortsätta under 2023, för att kunna ta ett 
investeringsbeslut i början på 2024. Projektet med det nya insamlingssystemet med 
fastighetsnära insamling beräknas vara fullt driftsatt i slutet av 2023. Då kommer 
sorteringsanläggningen för svarta och vita påsar att avvecklas. Bolaget har ingått ett 
samarbetsavtal med St1 avseende biogasen, vilket innebär att St1 från och med 
2024 tar över uppgradering av rågas samt distribution. 
 
 
 
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
Borås Energi och Miljö AB 58,6 60,8 86,7 148,3
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Resultat och ekonomisk ställning 
Resultat och ekonomisk ställning har i och med EMC-investeringen påverkats 
kraftigt. Bolagets intäkter har ökat betydligt de senaste två åren till följd av ökad 
produktion och höga elpriser. En stor nedskrivning av biogasanläggningar 
belastade resultatet 2021.   
 
Bolaget budgeterar för ett beräknat resultat 2023 motsvarande 148 mnkr, vilket är 
87 mnkr bättre än budget 2022. Skillnaden utgörs av ökade elintäkter till följd av 
det förväntade höga elpriset i kombination med ökad produktion. Det kan komma 
ett beslut om att införa pristak för elproducenter vilket skulle minska intäkterna 
kraftigt. De taxefinansierade verksamheterna budgeterar med negativa resultat till 
följd av höga kostnadsökningar som inte täcks fullt ut av beslutade taxehöjningar. 
Jämfört med prognosen för 2022 ökar totalt sett intäkterna med 178 mnkr, 
rörelsekostnaderna ökar med 102 mnkr och kapitalkostnaderna ökar med 14 mnkr.     
 
Taxan för VA höjs med 4 %, för att möta kommande investeringar i nytt vatten-
verk. Dock påverkas kostnaderna mer än så av den ökade inflationen och höga 
elpriser. Taxan för återvinning höjs med 8 % med anledning av ökade 
driftskostnader samt för att täcka tidigare års underskott som måste återställas inom 
tre år. Fjärrvärmepriset höjs med 2,5 % baserat på förväntad kostnadsutveckling.  
 
Nedan redogörs för driftsbudgeten per verksamhet. 
 
Energi 
Resultatet för energi budgeteras till 154,1 mnkr. Kraftvärmeproduktionen omfattar 
fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och processånga. Det förväntade höga 
elpriset i kombination med ökad produktion ger höga intäkter samtidigt som 
kostnaderna ökar på grund av inflation, ökad produktion och högre 
underhållskostnader.  
 
Biogas 
Biogasens resultat budgeteras till -21,8 mnkr och omfattar förbehandling, rötning, 
gasproduktion, uppgradering och gasförsäljning.  
 
Ett samarbetsavtal har tecknats med St1 som från och med 2024 ska uppgradera 
och distribuera gasen. Kostnaderna 2023 är fortsatt höga då bolaget själv ska 
uppgradera gasen med en uttjänt anläggning.   
 
Vattenkraft 
Vattenkraften beräknas ge ett resultat på 30,5 mnkr. Verksamheten gynnas av de 
höga elpriserna och har inte mycket kostnader som påverkas av inflationen.  
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Insamling och återvinning 
Resultatet budgeteras till 9,2 mnkr. Återvinning omfattar deponi och förorenade 
massor, farligt avfall, återvinningsstationer, återvinningscentraler, kompost, åkeri 
samt entreprenader. Intäkterna avseende återvinning stiger men inte i takt med 
ökade kostnader vilket gör att marginalerna minskar. Kostnaderna ökar främst på 
grund av högre kostnader för insamling, såsom fordonskostnader och bränsle. 
Organisationen ska förstärkas för att bidra till nya affärsmöjligheter. 
 
Energitjänster 
Energitjänster beräknas ge ett resultat på 1,6 mnkr.  
 
Kommunalt avfall 
Avfall budgeterar ett resultat om -8,8 mnkr och omfattar insamling av hushålls-
avfall samt tömning av slam och fettavskiljare. I budgeten ingår det pågående 
införandet av ett nytt insamlingssystem, som beräknas vara i full drift i slutet av 
2023. Inflationen har stor påverkan på kostnadssidan, främst är det fordons-, 
bränsle och påskostnaderna som ökar.  
 
Området är en myndighetsuppgift på uppdrag av Borås Stad och finansieras med 
en offentligrättslig taxa. Över tid ska självkostnadsprincipen gälla.  
 
Vatten och avlopp 
Resultatet budgeteras till -14,9 mnkr. Kostnaderna för material och tjänster stiger 
på grund av den höga inflationen. Resultatet påverkas även av de höga elpriserna. 
 
Projektering av ett nytt vattenverk pågår för att säkra framtida dricksvatten-
försörjning utifrån ett kvantitets-, kvalitets- och redundansperspektiv.  
 
VA-verksamheten ska gå med nollresultat över tid. En vinstuppbyggnad gjordes 
inför investeringen i nytt avloppsreningsverk, vilket avsattes i fond i syfte att nå en 
resultatutjämning över tid. Fonden hade en ingående balans 2022 på 201 mnkr och 
löses nu upp med drygt 7,2 mnkr årligen. Ett likadant upplägg med en ny fond 
inför investeringen i nytt vattenverk påbörjades under 2021 med en avsättning på 
11 mnkr. 
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2023 
EMC-projektet har avslutats. Investeringen har till största del finansierats med lån, 
där stora delar består av fasträntelån med lång ränte- och kapitalbindning. Detta ger 
en önskvärd förutsägbarhet i de framtida räntekostnaderna och därför påverkas 
bolaget i mindre utsträckning av den senaste tidens räntehöjningar.  
  
Bolaget budgeterar för en investeringsram under 2023 på 418 mnkr, som främst 
avser reinvesteringar i nät och anläggningar för fjärrvärme och VA. Bolaget önskar 
ingen ytterligare kreditlimit för 2023.  
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Kommunstyrelsens bedömning  
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2023 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som Borås Energi och Miljö AB har att verka inom. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa följande krav på bolaget: 
Avkastning på totalt kapital avseende de kommersiella verksamheterna: 4,5 %. 
Mål för räntetäckningsgrad: 2,5 gånger. 
Mål för soliditet: 15 %.  
Utdelningskrav: 20 mnkr. 
  
Budgeterat resultat ger en avkastning på totalt kapital på 6,9 % avseende de 
kommersiella verksamheterna och en soliditet på 13,8 % för hela bolaget. 
Kommunstyrelsen konstaterar att budgeten uppfyller avkastningskravet men inte 
riktigt når soliditetsmålet.   
 
EMC-projektet påverkar kraftigt bolagets resultat och ekonomiska ställning under 
en lång tid framöver. Kommunstyrelsen har i samband med de senaste budgetarna 
för bolaget poängterat vikten av att säkra resultaten och åstadkomma en upp-
byggnad av det egna kapitalet med hänsyn till investeringen i nytt kraftvärmeverk 
och avloppsreningsverk. Dessutom står bolaget inför fler stora investeringar inom 
VA och de senaste årens VA-taxehöjning har därför ansetts relevant, och även 
höjningen 2023 på 4 % bedöms nödvändig. Budgeten för 2023 visar ett starkt 
resultat, men det är avhängigt de höga elpriserna och skulle minska kraftigt om det 
införs ett pristak för elproducenter. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att bolaget har ett fortsatt högt investeringsbehov 
och ser en risk i att bolagets skuldsättning kommer öka. Den finansiella ställningen 
är redan ansträngd och det är nödvändigt att bolaget fokuserar på att förstärka den.   
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 

Borås Elnät AB 
 

 
 
Borås Elnät AB är uppdelat i två affärsområden. Affärsområde Elnät distribuerar 
elenergi via elnätet i en monopolverksamhet. Affärsområde Stadsnät tillhandahåller 
en infrastruktur för datakommunikation. Bolagets uppdrag är att säkerställa ett väl 
fungerande el- och kommunikationsnät.  
 
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
Borås Elnät AB 67,8 58,1 69,7 55,5
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Verksamheten  
Trenden med hållbarhet innebär att båda affärsområdena står inför stora 
utmaningar, eftersom elektrifiering och digitalisering är nycklar till ett hållbart 
samhälle. Samtidigt ökar kraven på bolaget utifrån olika omvärldsfaktorer, som 
bolaget måste anpassa sig till.  
 
Under 2023 kommer investeringsprojektet 2031 fortsätta genom att nätet förstärks 
med två nya mottagningsstationer till 130-kilovoltringen runt om Borås. Inom 
affärsområde Stadsnät fortsätter utbyggnaden av fibernätet på landsbygden med 
hjälp av statliga stödpengar. Bolaget ska även skapa ett nytt gemensamt varumärke 
som speglar båda affärsområdena och som utgår från bolagets samhällsbärande 
funktion. En annan aktivitet är att utreda bolagets möjligheter att delta i 
planeringen och uppförandet av laddinfrastruktur för verksamheter i Borås Stad. 
 
Energimarknadsinspektionen fastställer elnätbolagens intäktsramar i fyråriga 
regleringsperioder. För perioden 2020-2023 fick bolaget en kraftigt åtstramad ram 
jämfört med tidigare period. Inspektionen har också kommit med en ny föreskrift 
hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Det 
medför stora förändringar framåt där hela bolagets tariffstruktur behöver 
förändras, vilket blir ett omfattande och resurskrävande arbete.  
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Resultatet på bolagsnivå 2023 på 55,5 mnkr är drygt 3 mnkr lägre än budget 2022, 
och 14,2 mnkr lägre än prognosen 2022. Den positiva prognosavvikelsen 2022 
förklaras främst av högre anslutningsavgiftsintäkter, en gynnsam utetemperatur 
samt lägre kapitalkostnader till följd av försenat projekt.   
 
Resultatet inom affärsområde Elnät påverkas från och med 2023 av kraftigt ökade 
avskrivningar i samband med projektet att byta ut samtliga elmätare. Mätarna skrivs 
av på 10 år. Omsättningen bygger på höjning av tarifferna för eldistribution med i 
genomsnitt 5 %. Det kan bli nödvändigt med en andra tariffjustering från 
halvårsskiftet beroende på kostnadsutvecklingen, och då främst avseende 
Vattenfalls regionnätsavgifter. Affärsområde Stadsnät visar en resultatförbättring 
som främst kan kopplas till en fortsatt kundtillväxt.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2023 
Bolaget budgeterar för investeringar på 221 mnkr, varav affärsområde Elnät står 
för 193 mnkr och affärsområde Stadsnät för 21 mnkr. För Elnät består 
investeringarna till stor del av nya mottagningsstationer som en del i ”Projekt 
2031”, ringledningen runt Borås med ett 130 kV högspänningsnät. Det försenade 
mätprojektet, som omfattar både nya mätare hos kund och insamlings-/stödsystem, 
kommer slutföras under 2023. Stadsnäts investering består främst av utbyggnad av 
fibernätet, som förutsätter nya kundavtal för att genomföras. 
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Bolaget önskar en höjning av nuvarande limit på 1 300 mnkr till 1 400 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2023 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
Bolaget har stora, pågående och framtida, investeringsbehov som är viktiga att klara 
av att genomföra för en säkrad framtida infrastruktur för såväl el- som datanät. 
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att bolaget upprätthåller en stabil 
vinstnivå i enlighet med det avkastningskrav som ägaren ställer.  
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett avkastningskrav på totalt kapital till 4 % 
(totalt på bolagsnivå) och ett utdelningskrav på 45 mnkr. Ett mål för 
räntetäckningsrad sätts till 2,5 gånger. Soliditetsmålet sätts till 20-25 % med hänsyn 
till bolagets årliga givande av koncernbidrag.  
 
Budgeterat resultat ger en avkastning på totalt kapital på 4,1 % och en soliditet på 
24,4 %, vilket överstiger Kommunfullmäktiges avkastningskrav och finansiella mål.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 

Borås Djurpark & Camping AB  
 

 
 
Borås Djurpark & Camping AB:s verksamhet består av två affärsområden där 
förutom Djurparken också Borås camping ingår. Bolagets ekonomi förutsätter ett 
årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 
 
Verksamheten  
Djurparken har märkt av en ökad konkurrens från andra destinationer efter 
pandemins avtagande. Budgeten för 2023 är baserad på lika många besökare som 
2022. För att locka fler besökare behövs större investeringar med ett större 
nyhetsvärde för att kunna erbjuda besökarna en attraktiv upplevelse. Bolaget vill 
satsa på att göra större investeringar de närmaste 3-4 åren då man menar att ständig 
förnyelse krävs för att behålla attraktionskraft och besöksvolym. Campingen har 
ökat sin omsättning under 2022 och bolaget tror på fortsatt utveckling av 
logikonceptet, både på campingen och av Wildlife Camp inne i djurparken.   
 
 
 
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
Borås Djurpark & Camping AB -1,9 -9,4 -13,1 -13,9
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Resultat och ekonomisk ställning 
Budgeten för 2023 ger ett resultat på -13,9 mnkr, fördelat på affärsområde 
Djurpark, inklusive restaurang/kiosk, med -12,1 mnkr och på affärsområde 
Camping med -1,8 mnkr. Prognostiserat resultat för 2022 är -13,1 mnkr, en 
försämring mot budget med 3,7 mnkr till följd av färre besökare och ökade 
kostnader.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2023 
Bolaget planerar endast för mindre, nödvändiga investeringar under 2023 på totalt 
21 mnkr. För att möta ökade elkostnader ska investeringar göras i el- och 
energibesparande åtgärder såsom solpaneler och styrsystem. Övriga investeringar 
avser att driva försäljning, höja kvaliteten på logienheterna samt nödvändigt 
underhåll av fastigheter och djuranläggningar. Bolaget önskar en oförändrad 
kreditlimit på 180 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2023 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunstyrelsen noterar bolagets försämrade prognos 2022 som en följd av färre 
parkbesökare och ökade kostnader, som även påverkar och försämrar resultatet 
2023. Kommunstyrelsen konstaterar beroendet av antalet besökare och att ett lägre 
utfall än budgeterat direkt påverkar resultatet. Det är därför av stor vikt att bolaget 
fortsatt arbetar med att ta fram åtgärder som kan locka fler besökare.   
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på som lägst -13,9 mnkr.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 

Borås kommuns Parkerings AB 
 

 
 
Borås kommuns Parkerings AB ansvarar för kommunens allmänna parkerings-
platser på tomtmark och ska erbjuda välbelägna och attraktiva parkerings-
anläggningar. Bolaget äger fem p-anläggningar och arrenderar övriga anläggningar, 
främst från Borås Stad. För parkeringsverksamheten på gatumark, som Tekniska 
förvaltningen ansvarar för, utför bolaget övervakning på uppdrag. 
 
 
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
Borås kommuns Parkerings AB 6,8 7,3 11,1 8,1
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Verksamheten 
Bolagets affärsidé är att genom samverkan aktivt bidra till Borås Stads utveckling 
genom att skapa attraktiva och affärsmässiga parkeringslösningar som påskyndar 
omställningen till fossilfritt. Kommande år bedöms bolaget bli av med ett antal 
markparkeringar innanför cityringen och dess närhet. För att tillgodose behovet av 
framtida parkering samtidigt som staden förtätas behöver parkeringar ersättas 
utanför och i anslutning till cityringen vid stadens framtida planerade stråk. Bolaget 
har projekterat ett nytt p-hus som Kommunfullmäktige tog beslut om i början på 
2022. Projektet är planerat att färdigställas under 2024 men står för tillfället stilla på 
grund av en överklagan från Länsstyrelsen.  
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Budgeterat resultat 2023 är 8,1 mnkr. Intäkterna minskar kommande år till följd av 
att markparkeringar försvinner för byggnation. Under 2023 planeras marginella 
prisjusteringar för att utveckla och förstärka den införda zonindelningen. 
Elladdningen förväntas öka i takt med att bolaget installerar fler laddstolpar. 
Prognosen för 2022 visar ett resultat som är 3,8 mnkr över budget, tack vare en 
återhämtning efter Coronapandemin med mycket bra beläggning.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2023 
Planerade investeringar uppgår till 41 mnkr och avser det nya P-huset Makrillen, 
laddstolpar samt parkeringshusrenovering. Makrillen har projekterats under 2021-
2022 och Kommunfullmäktige har tagit ett investeringsbeslut om 80 mnkr. Planen 
var att påbörja byggnationen under 2022 men den har försenats till 2023. Bolaget 
önskar en oförändrad kreditlimit på 150 mnkr.   
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2023 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunstyrelsen vill i sammanhanget betona att bolagets ekonomiska förut-
sättningar till stor del styrs av beslut om parkeringspolicy, investeringar m.m. Då 
bolaget historiskt lämnat koncernbidrag motsvarande i stort sett hela det årliga 
resultatet har bolaget ett begränsat eget kapital och saknar en större reserv inför 
kommande investering. En förutsättning i Kommunfullmäktiges investeringsbeslut 
om Makrillen är att bolaget i fortsättningen inte ska lämna koncernbidrag.  
 
Då tanken är att bolaget inte längre ska lämna koncernbidrag föreslås 
Kommunfullmäktige fastställa ett avkastningskrav på totalt kapital på 5 % istället 
för ett resultatkrav som tidigare. Ett mål för räntetäckningsgrad sätts till 2,5 gånger. 
Bolaget får även ett finansiellt mål som är att soliditeten ska uppgå till 10-15 %.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 



Borås Stad 
      
 

      
      

Sida 
16(27) 

 

Budget 2023 för de kommunala bolagen 

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) inkl dotterbolag Eolus 6 AB 
och Kv Strömsdal 3 AB 
                                                                                           

 
 
IBAB:s uppgift är att förvärva, förvalta och sälja industrifastigheter. Huvudsakligen 
förses för närvarande offentliga verksamheter med verksamhetslokaler. IBAB-
koncernen äger fastigheter och företagscenter i åtta områden i Borås. 
 
Verksamheten 
Dotterbolaget Eolus 6 AB förvaltar fastigheten Eolus 6, som inrymmer Borås 
Kongress. Det andra dotterbolaget Kv Strömsdal 3 AB förvaltar fastigheterna 
Strömsdal 3 och 4. Koncernen fortsätter att utveckla en proaktiv strategisk 
fastighetsförvaltning i tätt samarbete med kunderna. Samtidigt har ett flertal 
förstudier avseende fastighetsutvecklingsprojekt startats upp.   
 
Resultat och ekonomisk ställning 
IBAB har en stark finansiell ställning och har de senaste åren levererat goda 
resultat. Investeringarna i Eolusfastigheten och Borås Event har dock påverkat 
koncernen med en kraftigt ökad balansomslutning och lägre soliditet. Koncernen 
budgeterar ett resultat 2023 på 12,6 mnkr.    
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2023 
Under 2023 planeras för reinvesteringar på 35,6 mnkr, främst gällande fastigheten 
Strömsdal 3 som har ett stort underhållsbehov. Flera förstudier med fastighets- 
utveckling pågår och investeringsutgift för eventuellt projektgenomförande är inte 
medtaget utan budgeteras efter avslutad förstudie. Bolaget önskar en oförändrad 
kreditlimit för IBAB-koncernen på 410 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2023 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktiges avkastningskrav på totalt 
kapital och soliditetsmål sätts till 3,5 % respektive 15 % för IBAB-koncernen. Ett 
tillkommande mål avser räntetäckningsgrad, som ska vara 2,5 gånger. Ett 
utdelningskrav ställs på 10 mnkr.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
IBAB inkl dotterbolag 21,4 12,3 12,3 12,6
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BoråsBorås TME AB  
 

 
 
BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag med 
ägarförhållandet 91/9 %. Bolaget ska verka för att Borås framstår och upplevs som 
en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. Bolagets ekonomi förutsätter 
ett årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 
 
Verksamheten 
Det har träffats en politisk överenskommelse att dela upp verksamheten i 
Akademiplatsen AB, delen avseende Textile Fashion Center ska flyttas över till 
Borås TME under 2023.   
 
Under 2022 påbörjades implementeringen av bolagets nya affärsplan med fokus på 
platsen och platsutveckling och det arbetet fortsätter 2023. Högskolan i Borås har 
inkluderats i arbetet, som har gått från partnerskap till starkt trippelskap.   
  
Resultat och ekonomisk ställning 
För 2023 budgeterar bolaget med ett resultat på -27,1 mnkr, då 9 mnkr avseende 
kostnader för Textile Fashion Center tillkommer. Nettobehovet av finansiering 
beräknas ske genom koncernbidrag på 27,1 mnkr från Borås Stadshus AB samt 0,9 
mnkr från Borås Näringslivs ekonomiska Förening.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2023 
Bolaget planerar inga investeringar under 2023. Limiten hos internbanken föreslås 
höjas med 10 mnkr till 32 mnkr med hänsyn till verksamhetsförändringarna. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2023 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.  
 
Bolaget behöver verka för att nå ett minskat underskott framöver. Kommun-
fullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på som lägst -27,1 mnkr före 
koncernbidrag med anledning av den tillkommande verksamheten. Kostnaderna 
för den satsning på trygghetsarbete i staden som bolaget fick i uppdrag 2021 
förutsätts faktureras till Borås Stad.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
BoråsBorås TME AB -17,1 -18,4 -18,2 -27,1
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Akademiplatsen AB 
 

 
 
Akademiplatsen AB ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och 
arbeta med det centrum som skapats i Textile Fashion Center. Bolaget ska 
samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och 
företagsutveckling lokalt och regionalt. Bolagets ekonomi förutsätter ett årligt 
koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 
 
Verksamheten  
Verksamheten kopplat till Textile Fashion Center kommer flyttas över till 
BoråsBorås TME AB under 2023, efter en politisk överenskommelse att bolaget 
ska upphöra. Delen med Borås Kongress blir kvar i bolaget under 2023 men ska 
därefter flyttas över till Eolus 6 AB. Avtalet med nuvarande driftsoperatör går ut 
2023-12-31. 
 
Resultat och ekonomisk ställning 
För 2023 budgeteras ett resultat på -20,8 mnkr avseende Borås Kongress. 
Resultatet påverkas av en högre hyreshöjning än förväntat samt ökade el- och 
räntekostnader. Budgeterade intäkter bygger på driftsoperatörens prognos.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2023 
Bolaget planerar inga investeringar under 2023. Limiten hos internbanken önskas 
vara oförändrad på 65 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2023 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.  
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på som lägst -20,8 mnkr.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
 
 
 
 
 
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
Akademiplatsen AB -28,9 -28,4 -28,0 -20,8
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Inkubatorn i Borås AB 
 

 
 
Inkubatorn i Borås AB ska verka för skapandet av nya kunskapsintensiva företag 
som genererar ekonomisk tillväxt i Boråsregionen. Bolagets ekonomi förutsätter ett 
årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 
 
Verksamheten 
Bolaget kommer under 2023 fortsätta erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer 
och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell 
marknadsetablering. Bolaget samverkar också med relevanta organisationer i syfte 
att stärka Boråsregionens attraktionsvärde gällande den textila sektorn.  
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget är i princip helt bidragsfinansierat och ska normalt ha en verksamhet som 
anpassas efter erhållna bidrag. Största bidragsgivare är Vinnova, Västra 
Götalandsregionen och Borås Stad.  
 
För 2023 budgeteras ett resultat på -2,6 mnkr före koncernbidrag, i likhet med 
budget och prognos för 2022.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2023 
Inga investeringar planeras under 2023. Kreditlimiten på 2,6 mnkr önskas vara 
oförändrad.   
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2023 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att bolaget ska behålla nuvarande inriktning och 
innehåll och Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på som lägst  
-2,6 mnkr före koncernbidrag. 
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 

 

 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
Inkubatorn i Borås AB -2,3 -2,6 -2,6 -2,6



Borås Stad 
      
 

      
      

Sida 
20(27) 

 

Budget 2023 för de kommunala bolagen 

4 Bostadsbolagen 
 

 
 
Kommunen äger sedan kommunsammanslagningen 1974 fem bostadsbolag som 
verkar i de tidigare kommunerna. Bostadsbolagen ska främja bostadsförsörjningen i 
Borås Stad.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Generellt sett har de allmännyttiga bostadsbolagen höga belåningsgrader och stora 
underhållsbehov. Lönsamheten var i flera fall ansträngd redan innan rådande 
kostnadsökningar utifrån inflationspåverkan och höjda marknadsräntor, och dess 
effekter blir väldigt tydliga i bolagens budgetar för 2023. Positivt är att bolagen i 
princip inte har några vakanser.  
 
De stora behoven av underhåll i kombination med eventuell nyproduktion ställer 
stora krav på lönsamhet för bostadsbolagen framöver. Dessutom har omvärlden 
förändrats vilket generellt påverkar kostnaderna. Det är därför av största vikt att 
bolagen arbetar ännu mer målmedvetet för att uppfylla Kommunfullmäktiges 
avkastningskrav och finansieringsmål. 
 
Bostadsbolagen genomför i regel hyresförhandlingar i slutet på året, och de slutförs 
oftast först i början på det nya året. Detta innebär att budgetförslagen från bolagen 
bygger på bedömningar av utfallet utifrån förhandlingarna. 
 

AB Bostäder i Borås 
 

 
 
AB Bostäder i Borås är det klart största av Borås Stads bostadsbolag och en 
dominerande aktör i Borås. Bolaget har cirka 6 600 lägenheter vilket är nästan 80 % 
av bostadsbolagens totala bostadsbestånd.  
 
 
 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
AB Bostäder i Borås 31,3 25,2 29,5 16,0
Fristadbostäder AB 2,8 2,8 2,8 2,7
Viskaforshem AB 0,6 2,5 0,6 1,0
AB Sandhultsbostäder 4,5 1,8 1,5 1,4
AB Toarpshus 6,5 2,1 3,2 2,5
S:a Bostadsbolagen 45,7 34,4 37,6 23,6

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
AB Bostäder i Borås 31,3 25,2 29,5 16,0
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Verksamheten 
Bolagets strategiska målområden innebär att bolaget ska vara ett kundfokuserat och 
affärsmässigt företag med ett attraktivt varumärke, som ska arbeta mot målen på ett 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.  
 
Förutsättningarna inför 2023 års budget är att det allmänna läget avseende inflation 
ger betydande kostnadsökningar. Bolaget har ett fortsatt uppdämt underhållsbehov 
men minskar det planerade underhållet något jämfört med 2022. Samtidigt är 
nyproduktionsportföljen stor för att möta ägarens krav på nyproducerade 
lägenheter.  
  
Bolaget arbetar med flera planerade nyproduktioner under 2023-2025. Alla projekts 
lönsamhet kommer noga utvärderas före en eventuell start. Förutom ökade 
kostnader är dyrare markpriser, dyrare och försenade planprocesser samt högre 
krav på energiprestanda utmaningar som ska hanteras. Beroende på hur 
konjunkturen utvecklas kommer följande byggnationer påbörjas 2023: 
Kronängsparken med förskola och 60 studentlägenheter, ombyggnation av befintlig 
lokal på Sjöbo Torg till mötesplats samt 56 lägenheter på Kamgarnsgatan i 
Brämhult.   
 
Ytterligare kommande projekt är Svärdfästet på Trandared, Ramnås, Viskaholm, 
Solhem på Östermalm samt Marsken på Norrmalm. Totalt avser dessa 
nyproduktioner cirka 340 lägenheter, varav 60 studentlägenheter.  
 
Resultat och ekonomisk ställning 
För 2023 budgeteras ett resultat på 16 mnkr, vilket är betydligt lägre än både budget 
och prognos 2022, till följd av ökade kostnader. Störst påverkan får ränte-
kostnaderna som beräknas öka med 100 %. Då intäkterna är styrda av hyresgäst-
förhandlingar är det av största vikt att få ett bra utfall av dessa . Bolaget hoppas på 
en mer rimlig höjning än tidigare år för att få bättre täckning för kostnads-
ökningarna. 
 
Historiskt har bolaget gjort låga avskrivningar då resultatet tyngdes av mycket 
outhyrt. Det innebär att när komponenter i fastigheterna byts ut finns oavskrivna 
värden kvar, vilket ger utrangeringskostnader. Dessutom kommer resultatet 2023  
att påverkas av påskyndade avskrivningar för anläggningstillgångar med kortare 
beräknad livslängd än kvarvarande avskrivningstid. 
 
I budget 2023 har de genomsnittliga kostnadsökningarna beräknats till 2,5-8 %. 
Utöver verksamhetskostnaderna tillkommer kostnader för ny sophanteringsrutin 
från 2023. Då bolaget inte fått täckning för kostnadsökningar genom höjda hyror 
de senaste åren arbetar man även ständigt med effektivisering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 



Borås Stad 
      
 

      
      

Sida 
22(27) 

 

Budget 2023 för de kommunala bolagen 

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2023 
Bolaget planerar för en fortsatt hög investeringsnivå, vilken i budget 2023 uppgår 
till 394 mnkr, främst bestående av de ovan nämnda projekten Kronängsparken och 
Kamgarnsgatan. Även planerat underhåll ligger på en hög nivå då underhålls-
behovet är fortsatt stort.  
 
Bolaget önskar en total limit för 2023 på 3 650 mnkr, vilket är en ökning med 200 
mnkr mot befintlig limit. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2023 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på 40 mnkr före 
utrangeringar, en direktavkastning på 3,0 %, en räntetäckningsgrad på 2,5 gånger 
och en soliditetsnivå på 15/40 % (bokförd respektive justerad soliditet).  
 
Bolagets budget ger en direktavkastning på 3,2 %, som når kravet, men en 
resultatnivå före utrangeringar på 25,1 mnkr, vilket är 15 lägre än resultatkravet. Då 
soliditetsmålet på bokförd nivå sänkts bedöms både det och justerad soliditet 
överstiga målet, budgeterad soliditet uppgår till 17,3 % respektive 50,5 %. Om 
bolagets investeringsplaner genomförs enligt plan kommer soliditeten fortsätta 
minska och understiga målet 2025 enligt bolagets prognos. Kommunstyrelsen  
konstaterar att vinstnivån i bolaget behöver höjas för att säkerställa bolagets 
långsiktiga utveckling och uppfylla Kommunfullmäktiges fastställda mål och krav. 
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 

Fristadbostäder AB  
 

 
 
Fristadbostäder AB har ett bostadsbestånd som består av 611 lägenheter. Alla 
lägenheter är uthyrda. 
 
Verksamheten  
Under 2022 har byggnationen av 29 trygghetsbostäder, i området Prästhöjden, 
fortsatt och inflyttning är planerad till maj 2023. På samma tomt bygger en privat 
aktör 92 hyresrätter. Bolaget har skickat in en markanvisningsansökan för 
byggnation av cirka 50 lägenheter/radhus i Sparsör, där planen är att bygga i tre 
etapper under 2024-2029. Därutöver fortgår det löpande underhållet nästa år. 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
Fristadbostäder AB 2,8 2,8 2,8 2,7
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Resultat och ekonomisk ställning 
Fristadbostäder har ett äldre fastighetsbestånd. Underhållsbehov och skuld-
uppbyggnad i samband med nyproduktion har tidigare bidragit till en låg soliditet, 
men de senaste årens goda resultat har stärkt soliditeten. Bolaget har också 
marknadsmässiga övervärden vilket ger en justerad soliditet som vid senaste 
bokslutet uppgick till 42,5 %.   

Prognosen för 2022 ligger på 2,8 mnkr i likhet med budget. För 2023 budgeterar 
bolaget med ett resultat på 2,7 mnkr. Budgeten förutsätter en hyreshöjning med 4 
% och kostnadsökningar om 2-10 %. 

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2023 
Investeringen i 29 trygghetsbostäder beräknas uppgå till totalt 75 mnkr med 
färdigställande under våren 2023. Därutöver avser bolaget investera 3,5 mnkr i 
befintliga byggnader och 0,4 mnkr i inventarier. Bolaget önskar ingen förändring 
av nuvarande kreditlimit på 281 mnkr hos internbanken.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2023 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom. 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett avkastningskrav på 3,5 % i direkt-
avkastning, en soliditetsnivå på 10/25 % (bokförd respektive justerad soliditet) 
samt ett mål på räntetäckningsgrad om 2,5 gånger. Det är viktigt att fortsatt ha en 
stabil vinstnivå de närmsta åren för att klara av nyproduktion, höjda räntor och 
underhåll. Årets inlämnade budget ger en något lägre direktavkastning än det 
föreslagna kravet.  

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 

AB Sandhultsbostäder 

AB Sandhultsbostäders bostadsbestånd består av 297 lägenheter. Bolaget har 
därutöver ett relativt stort bestånd av lokaler, bland annat hyrs tre fastigheter ut till 
Borås Stad för äldreboende. Lokalintäkterna står för cirka 25 % av intäkterna. 
Bolaget har ett förhållandevis ungt fastighetsbestånd, och i likhet med kommunens 
övriga bostadsbolag finns nästan inga vakanser. 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
AB Sandhultsbostäder 4,5 1,8 1,5 1,4
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Verksamheten  
Bolaget planerar för en nybyggnation i Sandhult gällande Kyrkebo 1:94 och har 
lämnat in en ändring av befintlig detaljplan. Fastighetsunderhållet har under senare 
år succesivt trappats upp för att möta ett ökat underhållsbehov, men det dras ner 
2023 med anledning av ökade kostnader.      

Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget har genom åren haft en stabil ekonomi. Nyproduktionen 2019 har dock 
ökat skuldbelastningen och försämrat soliditeten. De marknadsvärderingar som 
gjorts på bolagets fastigheter visar på värden som överstiger de bokförda. 
Soliditeten vid senaste bokslutet var 30 % justerat för marknadsvärden. 

Prognosen för 2022 visar 1,5 mnkr i resultat, vilket är 0,3 mnkr lägre än budget 
främst till följd av högre material- och räntekostnader. Budgeterat resultat 2023 är 
1,4 mnkr. Driftskostnaderna och räntekostnaderna ökar kraftigt kommande år och 
därför har underhållsposten dragits ner med 1,5 mnkr jämfört med 2022.  

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2023 
Bolaget planerar inte för några investeringar, utan endast för fortsatt underhåll på 
3,5 mnkr. Bolaget önskar ingen förändring av kreditlimiten på 305 mnkr. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2023 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom. 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett avkastningskrav på 3,5 % i direkt-
avkastning, en soliditetsnivå på 10/25 % (bokförd respektive justerad soliditet) 
samt ett mål på räntetäckningsgrad om 2,5 gånger. Det budgeterade resultatet ligger 
betydligt lägre än de senaste årens resultatnivå och dessutom med neddraget 
underhåll, vilket visar på hur sårbart bolaget är för kostnads- och räntehöjningar. 
Bolaget behöver få till en stabil vinstnivå för att kunna hantera räntehöjningar och 
ökat underhållsbehov.  

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
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AB Toarpshus 

AB Toarpshus har ett bostadsbestånd som består av 391 lägenheter med låg 
vakansgrad.   

Verksamheten  
Bolaget har under 2021-2022 projekterat för byggnation av ett trygghetsboende 
med 38 lägenheter på fastigheten Kerstinsgärde 1:85, intill äldreboendet Dalhem. 
Styrelsen har beslutat att skjuta upp projektet på grund av kostnadsskäl. I det 
befintliga beståndet har underhållet legat på en lägre nivå än planerat då önskvärd 
underhållstakt inte kunnat hållas. Underhållsbehovet är fortsatt stort men på grund 
av allmänna kostnadsökningar budgeteras underhållsinsatser till en lägre nivå än de 
senaste åren.      

Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget har en ansträngd ekonomi med ett stort underhållsbehov. Den genomförda 
nybyggnationen på Uppegårdsgatan har ökat belåningsgraden och påverkat 
soliditeten, som dock har förbättrats tack vare starka resultat 2020-2021. De 
marknadsvärderingar som gjorts på bolagets fastigheter visar på värden som 
överstiger de bokförda. Soliditeten vid senaste bokslutet var 41 % justerat för 
marknadsvärden. 

För 2022 prognostiserar bolaget ett resultat på 3,2 mnkr, vilket är 1,1 mnkr bättre 
än budget till följd av lägre underhållskostnader. Budgeten 2023 visar 2,5 mnkr i 
resultat då drifts- och räntekostnaderna ökar. För att möta de ökade kostnaderna 
minskas underhållsbudgeten med 1,5 mnkr jämfört med budget 2022. 

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2023 
Upphandlingen av den planerade byggnationen av 38 trygghetsbostäder har 
avbrutits och därför planerar bolaget endast för underhållsinsatser om 5,5 mnkr 
2023. Bolaget önskar ingen förändring av nuvarande kreditlimit på 332 mnkr.   

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2023 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom. 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett avkastningskrav på 3,5 % i direkt-
avkastning, en soliditetsnivå på 10/25 % (bokförd respektive justerad soliditet) 
samt ett mål på räntetäckningsgrad om 2,5 gånger. Det är viktigt att nå budgeterat 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
AB Toarpshus 6,5 2,1 3,2 2,5
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resultat och få en stabil vinstnivå de närmsta åren för att klara av höjda räntor och 
de stora underhållsbehoven.   

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 

Viskaforshem AB 

Viskaforshems bostadsbestånd består av 525 lägenheter. Vakansgraden är låg. 
Bolaget har en relativt stor del lokaler, bland annat hyr Borås Stad lokaler för 
äldreboende och förskola. Närmare 30 % av bolagets intäkter avser lokaler. 

Verksamheten  
Under 2022 har byggnationen av 30 lägenheter med inriktning på trygghetsbostäder 
färdigställts och inflyttning gjordes i september. För 2023 drar bolaget kraftigt ner 
på standardhöjande underhåll för att kunna hantera kostnadsökningar för bland 
annat drift och räntor. 

Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget har sedan tidigare en svag balansräkning med hög belåningsgrad, vilket gör 
bolaget starkt räntekänsligt. Soliditeten är låg och försvagas ytterligare av de två 
genomförda nybyggnationerna. Resultatet 2021 blev väldigt svagt till följd av höga 
elkostnader och renovering av lägenheter som Migrationsverket lämnat. 
Marknadsvärderingar som gjorts på bolagets bestånd visar att fastigheterna på 
totalnivå har övervärden. Vid senaste bokslutet var soliditeten justerad för 
marknadsvärden 34 %.  

Prognosen för 2022 ligger på 0,6 mnkr, vilket är 1,9 mnkr lägre än budget till följd 
av högre el- och räntekostnader. Prognosen för elkostnaderna är dessutom väldigt 
osäker. Resultatet i budget 2023 visar 1 mnkr. Resultatet påverkas både av högre 
intäkter och av högre räntekostnader och avskrivningar till följd av genomförda 
nybyggnationer. Samtidigt driver inflationen upp driftskostnaderna och 
räntenivåerna har stigit kraftigt under 2022, vilket medför dubblerade ränte-
kostnader 2023 jämfört med budget 2022. Budgeten bygger på fortsatt hög 
uthyrningsgrad.  

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2023 
Bolaget planerar inte för några investeringar, utan endast för fortsatt underhåll på 
7 mnkr. Bolaget önskar en oförändrad limit på 530 mnkr.  

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2021 2022 2022 2023
Viskaforshem AB 0,6 2,5 0,6 1,0
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Budget 2023 för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2023 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett avkastningskrav på 3,5 % i direkt-
avkastning, en soliditetsnivå på 10/25 % (bokförd respektive justerad soliditet) 
samt ett mål på räntetäckningsgrad om 2,5 gånger. Bolagets budget når inte upp till 
kraven. De ekonomiska effekterna av nyproduktionerna tillsammans med de 
senaste årens låga resultat gör att bolagets finansiella ställning är mycket svagt och 
det saknas marginaler för att klara av räntehöjningar. Kommunstyrelsen påtalar 
vikten av att bolaget arbetar för att nå en högre vinstnivå och därmed kunna stärka 
soliditeten, vilket är en förutsättning för att kunna uppfylla Kommunfullmäktiges 
fastställda mål och krav.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 

5 Avkastningskrav och finansiella mål 
 

 
 
Definitioner: 
Resultat = resultat efter finansiella poster  
Avkastning på totalt kapital = resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader / 
totalt kapital 
Direktavkastning = driftnetto / fastigheternas bedömda marknadsvärde  
Räntetäckningsgrad = resultat efter finansiella intäkter / finansiella kostnader 
Soliditet = eget kapital / totalt kapital 
Justerad soliditet = soliditet justerad med fastigheternas bedömda marknadsvärde 

 

Bolag Resultat, mnkr Resultat-/Avkastningskrav Krav på ut- Mål ränte- Finansiellt mål
enligt bolagets enligt Kommunfullmäktige delning till täcknings- enligt Kommunfullmäktige
budget 2023 ägaren, mnkr grad, ggr

Borås Stadshus AB -3,1 50 soliditet, %

Borås Energi och Miljö AB 148,3 4,5

avkastning på totalt kapital 
avseende de kommersiella 
verksamheterna, % 20 2,5 15 soliditet, %

Borås Elnät AB 55,5 4 avkastning på totalt kapital, % 45 2,5 20-25 soliditet, %
Borås Djurpark & Camping AB -13,9 -13,9 resultatkrav, mnkr *  
Borås kommuns Parkerings AB 8,1 5 avkastning på totalt kapital, % 2,5 10-15 soliditet, %
IBAB inkl dotterbolag 12,6 3,5 avkastning på totalt kapital, % 10 2,5 15 soliditet, %
BoråsBorås TME AB -27,1 **    -27,1 resultatkrav, mnkr *  
Akademiplatsen AB -20,8 -20,8 resultatkrav, mnkr *  
Inkubatorn i Borås AB -2,6 -2,6 resultatkrav, mnkr *
AB Bostäder i Borås 16,0 40/3 res före utrang mnkr/dir avk % 2,5 15/40 soliditet, %, bokf/justerad
Fristadbostäder AB 2,7 3,5 direktavkastning, % 2,5 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Sandhultsbostäder 1,4 3,5 direktavkastning, % 2,5 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Toarpshus 2,5 3,5 direktavkastning, % 2,5 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Viskaforshem AB 1,0 3,5 direktavkastning, % 2,5 10/25 soliditet, %, bokf/justerad

 

* Inget soliditetsmål, mål att aktiekapitalet ska bibehållas.
** Kravet förutsätter fakturering av satsningen på trygghetsarbete till Borås Stad.



Bilaga 1
Bolagens finansiering under 2023

Bolagens föreslagna

Uppgifter per Externa lån eller investeringar
2022-10-31 Limit 2022 Utnyttjat Kvarvarande lånelimit Limit 2023 Förändring enl sep beslut KF 2023
Borås Energi o Miljö AB 4 747 000 000 3 897 955 559 849 044 441 4 614 000 000 -133 000 000 2 366 667 000 418 000 000
Borås Elnät AB 1 300 000 000 847 903 577 452 096 423 1 400 000 000 100 000 000 220 610 000
Borås Djurpark & Camping AB 180 000 000 122 990 527 57 009 473 180 000 000 0 21 500 000
Borås kommuns Parkerings AB 150 000 000 80 738 128 69 261 872 150 000 000 0 40 600 000
IBAB koncern 410 000 000 254 352 873 155 647 127 410 000 000 0 35 600 000
Borås Stadshus AB 204 800 000 5 690 335 199 109 665 205 800 000 1 000 000 195 050 000 0
AB Bostäder i Borås 3 450 000 000 3 121 550 261 328 449 739 3 650 000 000 200 000 000 394 304 000
Fristadbostäder AB 281 000 000 221 850 000 59 150 000 281 000 000 0 3 900 000
AB Toarpshus 332 000 000 179 165 512 152 834 488 332 000 000 0 0
AB Sandhultsbostäder 305 000 000 242 388 293 62 611 707 305 000 000 0 0
Viskaforshem AB 530 000 000 504 186 476 25 813 524 530 000 000 0 0
Borås Borås TME AB 22 000 000 13 941 272 8 058 728 32 000 000 10 000 000 0
Inkubatorn i Borås AB 2 600 000 0 2 600 000 2 600 000 0 0
Akademiplatsen AB 65 000 000 47 565 464 17 434 536 65 000 000 0 0
Totalt 11 979 400 000 9 540 278 277 2 439 121 723 12 157 400 000 178 000 000 2 561 717 000 1 134 514 000
Totalt exkl EMC



Investeringar år 2022-2029
MNKR

Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Totalt

Borås Djurpark & Camping AB 19 22 33 103 66 61 67 21 391
Borås Energi och Miljö AB 474 418 1 962 415 497 402 772 374 5 314
Borås Elnät AB 156 221 138 138 170 173 164 112 1 272
Borås kommuns Parkering AB 0 41 41 2 2 26 51 26 189
Industribyggnader i Borås AB 14 36 60 89 94 89 39 9 430
AB Bostäder i Borås 366 394 547 616 431 403 337 337 3 431
AB Sandhultsbostäder 6 0 0 110 0 140 120 0 376
AB Toarpshus 9 0 2 85 0 0 0 0 96
Fristadbostäder AB 4 79 4 4 44 4 4 4 147
Viskaforshem AB 25 0 5 35 0 0 0 0 65

Totalt 1 073 1 211 2 792 1 597 1 304 1 298 1 554 883 11 711

Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Totalt
Stadshuskoncernen 663 738 2 234 747 829 751 1 093 542 7 596
Bostadsbolagen 410 473 558 850 475 547 461 341 4 115
Totalt 1 073 1 211 2 792 1 597 1 304 1 298 1 554 883 11 711

Bilaga 2
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Verksamhetsplan & Budget 2023 - 2025                                                                                                     

Inledning 

Denna summering skall ses som en sammanfattning av Inkubatorn i Borås ABs uppdrag, 

prioriterade aktiviteter för verksamheten år 2023 samt budget för åren 2023 – 2025.  

Verksamhetens uppdrag 

Inkubatorn i Borås AB skall verka för skapandet av nya kunskapsintensiva företag och bidra 

till ekonomisk tillväxt genom att erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer och nya 

startups ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering. 

Verksamheten skall också samverka med relevanta organisationer i Sverige och Europa med 

syfte att stärka Boråsregionens attraktionsvärde rörande den textila sektorn. 

Vision 

Säkerställa ett regionalt affärsutvecklingsstöd och vara den mest framgångsrika 

affärsutvecklingspartnern inom textil. 

Mission 

Förverkliga hållbar tillväxt genom affärsutvecklingsstöd till entreprenörer. 

Erbjudande 

Genom en väl beprövad affärsutvecklingsprocess erbjuder Inkubatorn i Borås AB stöd med 

syfte att reducera risk och minimera tiden för en lyckad företagsetablering. De aktiviteter och 

stöd som används kan summeras enligt nedan; 
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Strategiska fokusområden 

Baserat på verksamhetens strategi, vilken antogs år 2019, har följande områden definierats 

som prioriterade; 

                                                

Nyckeltal och KPI:er  

Inkubatorn i Borås AB mäter löpande inflöde av nya affärsidéer, vilken fas respektive bolag 

har i processen samt hur många som lämnar oss för en fortsatt positiv tillväxtresa.  

Faserna benämns ”Inflöde” (antalet som kontaktar oss), ”Möta” (antalet vi genomför möten 

med för att värdera idé & team), ”Skissa” (antalet vi antar till vår inkubatorprocess) och 

”Exit” (antalet som gör en positiv exit från oss för en fortsatt egen tillväxtresa).  
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Med syfte att följa relevanta områden för våra bolag används också följande KPI:er;  

▪ Antal bolag som har genomfört exit ur vår inkubatorsprocess – INK Business 

▪ Antal anställda i de bolag vi arbetar med och har arbetat med 

▪ Omsättningen i de bolag vi arbetar med och har arbetat med 

▪ Attraherat kapital i de bolag vi arbetar med och har arbetat med 
 

Personal 

Verksamheten består f.n. av 9 personer vilket inkluderar VD, ekonomi/administration, 

affärscoacher, kommunikation och lokalvård-/kök.  

Aktivitetsplan-/Årshjul 2023 

Med syfte att skapa ett inflöde av innovativa affärsidéer och starka entreprenörsteam 

genomför vi ett antal aktiviteter under året vilket kan summeras enligt nedan; 

 

Viktiga delar för att säkra ett bra inflöde av innovativa idéer är löpande kommunikation i 

sociala medier. INK LAB, vårt 8 veckors intensivprogram för entreprenörer med tidiga idéer 

samt INK Day där vi under en två timmars livesändning lyfter viktiga delar rörande 

entreprenörskap.  

Konceptet NEST (New Entrepreneurship for Sustainable Textiles) där vi genom samverkan 

med ett antal andra inkubatorer i Sverige, genomförs för 2:a gången med syfte att attrahera 

innovativa affärsidéer kopplade till textil. 
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Finansiering av verksamheten 

Budgeterade intäkter samt Borås Stads bidrag (baserat på täckande av underskott 

motsvarande -2,6 MSEK) för verksamhetsåret 2023 kan summeras enligt nedan;  

                                     

 

Borås INK har budgeterat intäkter för år 2023 motsvarande 15,5 MSEK (inkl. Borås Stad 

täckande av förlust). Driftsfinansieringen baseras på medel från Borås Stad (täcker 

underskott med 2,6 MSEK), VGR (3,1 MSEK), Vinnova (4,6 MSEK) och Högskolan Borås (1,1 

MSEK).Utöver driftsfinansiering tillkommer medel i form av projekt (1,7 MSEK), kunder 

(2,4 MSEK). Med budgeterade intäkter (inkl. bidrag från Borås Stad) är det planerade 

resultatet för 2023 motsvarande 10 907 SEK. 
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Budget 2023 – 2025 

 

 

 

Investeringsplan & Finansiering/limitbehov. 

Med anledning av Inkubatorn i Borås ABs verksamhet och inriktning finns inget behov till 

specifik investering. Nuvarande kredit motsvarande 2,6 MEK känns relevant och bör vara 

oförändrad. 
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Inledning 

Den här handlingen skall ses som ett övergripande styrdokument för verksamheten men också utgöra 
ett beslutsunderlag för bolagets styrelse och ägare. Dokumentet är framtaget under första halvan av 
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1 Bolaget 

1.1 Bolagets uppdrag 

Vårt uppdrag är att tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar, driva park-
eringsrörelse samt parkeringsövervakning. Bolaget skall medverka till att staden blir tillgänglig för alla. 

Genom att samordna parkeringsfrågor och aktivt medverka i Borås Stads planering bidrar vi till att 
skapa en attraktiv stad. Vi arbetar ständigt med att utveckla, förnya och förbättra stadsrummet och 
dess parkeringsmöjligheter. Våra tjänster skall vara bekymmersfria, tillgängliga, tydliga och enkla att 
använda. 

 Att upprätthålla en hållbar affärsmässighet för invånare, miljö, klimat, mångfald, arbetsmiljö 
och personal som ger ett värdeskapande ansvarsfullt företagande. 

 Att upprätthålla en smidig fungerande parkeringsmiljö med balans mellan gatumarksparkering 
och tomtmarksparkering. 

 Samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsfrågor 
 Att utveckla parkeringsutbudet efter behov med fokus på service, tillgänglighet, miljö och när-

het. 
 Att aktivt medverka i stadens trafikutvecklingsprocesser. 
 Att i övervakningssammanhang med god serviceanda främja trafiksäkerhet, framkomlighet 

och tillgänglighet. 

1.2 Affärsidé 

Vi skall genom samverkan aktivt bidra till Borås Stads utveckling genom att skapa attraktiva och affärs-
mässiga parkeringslösningar som påskyndar omställningen till fossilfritt. 

  



  
  
   
2 Vår verksamhet 

2.1 Våra kunder 

Bolagets verksamhet utgörs av att erbjuda parkeringslösningar för besökare, boende och verksamma. 
Bolagets tjänster innefattar avgiftsparkering, periodbiljetter, abonnemangsplatser, fasta platser, cykel-
parkering, elbilsladdning och ställplatser. Vi utför också övervakning för en god service och framkom-
lighet. 

Vårt kundlöfte är: 

• Du skall alltid känna dig Välkommen! 
• Du skall alltid kunna lita på att vi utför vårt uppdrag med Ansvar! 
• Du skall alltid uppleva oss Engagerade! 

Vi uppdaterar vår hemsida löpande och vi har en chatt för våra kunder dygnet runt. Vi har också en 
kundservice öppen under kontorstider.  

Varumärket har förstärkts ytterligare genom mer synlighet av våra parkeringsanläggningar och i fler 
kanaler. Kommunikationskoncept ”Gatsmart” är lanserat och är också en intern kulturbärare. 

Vi genomför kundundersökningar två gånger per år. Det som vi ser som förbättringsområden utifrån 
senaste kundundersökningarna är: renhet, trygghet och säkerhet på parkeringsplatserna. Vi ser också 
att de som parkerar sällan har svårt att hitta med hjälp av skyltsättningen. 

2.2 Våra parkeringar 

Våra parkeringsplatser är alla på enskilt ägd mark så kallad tomtmark, vilket är en civilrättslig verksam-
het. På dessa platser tillfaller parkeringsintäkterna och intäkter för kontrollavgifter bolaget.  

Vi arrenderar 48 markparkeringar främst från Borås Stad. Vi arrenderar också två garage: Valhalls-
garaget (59 platser) och Krokshallsgaraget (48 platser) samt äger följande anläggningar: 

• Nybrons Parkeringshus (253 platser) 
• Valhalls P-däck (77 platser) 
• Brodalsgaraget (105 platser) 
• Kungsbrons P-däck (297platser) 
• Vulkanus (303 platser) 

Genom att arrendera mark och äga/arrendera garage bedriver vi sammantaget parkeringsverksamhet 
på cirka 55 tomtmarksparkeringar med totalt cirka 4 700 parkeringsplatser.  

Parkeringsautomaterna på tomt och gatumark är utbytta under 2020 till helt digitala solcellsdrivna 
maskiner som erbjuder kvitton i digital eller fysisk form. 

På sju av våra anläggningar finns det möjlighet att ladda elbilar. Dessa är Nybrogaraget, Valhall, Bro-
dalsgaraget, Kungsbrons p-däck, Astern, Nornan, Hästskon och P-huset Vulkanus. Alla är intelligenta 
stolpar med effekt om 11 kW som ger oss möjlighet att mäta förbrukningen. Från 1 september 2021 
tar vi betalt för all laddning. Vi har totalt cirka 100 publika laddpunkter för elbilar. I P-huset Vulkanus 
finns även möjlighet att ladda elcyklar. De analoga laddstolparna vi bytt ut till nya har vi återanvänt till 
Borås Stads egen bilflotta på deras hyrda parkeringsplatser. 



  
  
   
2.3 Drift och underhåll 

Bolagets personal svarar för tillsyn och dagliga åtgärder i anläggningarna medan större drift- och 
underhållsarbeten utförs av entreprenörer. De dagliga åtgärderna i anläggningarna handlar om drift 
av parkeringsautomater, appar och elladdningsstolpar.  Markrenhållning inklusive snöröjning utförs av 
Servicekontoret. Alla områden och anläggningar har en 3-årsplan för underhållet som det arbetas 
efter. 

2.4 Övervakning 

All parkeringsövervakning sker med egen personal. Utöver övervakning på egna parkeringar så över-
vakar bolaget på entreprenad flera anläggningar vilket regleras genom avtal. 

I Borås bedriver Tekniska förvaltningen parkeringsverksamheten på gatumark. Bolaget har dock avtal 
med Tekniska förvaltningen om att sköta övervakning och betalningslösningar på dessa platser. Genom 
avtalet ansvarar bolaget för all övervakning på Borås Stads gatumark. Intäkterna på gatumark går till 
Tekniska förvaltningen liksom intäkterna från parkeringsanmärkningar som går via Transportstyrelsen 
till Tekniska förvaltningen. Parkeringsbolaget debiterar Tekniska förvaltningen sina kostnader för ar-
betet årligen i enlighet med avtalat belopp.  

2.5 Prissättning 

Under 2019 tog bolaget fram en prisstrategi som utgår från att ju länge bort från stadskärnan du par-
kerar desto billigare. I samband med det skapades också tre zoner: röd, grön och gul zon. Till en följd 
av stadens förtätning, ökning av antal invånare och bolagets investeringar, är strategins syfte att möj-
liggöra parkering genom att frigöra och prioritera parkeringsplatser för besökare och boende i centrum 
(röd zon), samt skapa arbetsplatsparkeringar utanför cityringen. De aktiviteter som sattes upp som en 
följd av strategin är nu genomförda på tomtmark där bolaget har rådighet.  

Genom flera kundundersökningar och löpande data ser vi också att strategin lyckats på så sätt att de 
som parkerar för att shoppa, gå på café/restaurang eller besöka läkare/tandläkare parkerar främst i 
röd zon kortare tider. Och de som parkerar på grund av arbete och boende parkerar främst i grön och 
gul zon.  

2.6 Investeringar 

P-huset Makrillen projekteras under 2021/2022 med planerat färdigställande år 2023. Ett investerings-
beslut om projektet togs i Kommunfullmäktige den 24 mars 2022. För tillfället står projektet stilla på 
grund av en överklagan från Länsstyrelsen gällande några av de träd som idag står på platsen. I P-huset 
Makrillen planerar vi för solceller och laddplatser. 

I stadsutvecklingen planeras flera nya p-hus i Borås. Bland annat vid Stationsområdet och i Pulsen-
området. Än så länge är planerna på skisstadiet och vem som ska investera är inte klart men redan nu 
står klart att flera investeringar i p-hus kommer att behövas i takt med att staden förtätas.   

Under perioden antar vi att investeringar i kameror i p-hus blir aktuellt, med syftet att ha automatisk 
in- och utcheckning samt övervakning.  



  
  
   
3 Omvärld 

Behov och efterfrågan på parkering förändras ständigt i en stad som växer och utvecklas. Bolaget har 
en omvärldsbevakning för att fånga upp frågor och tekniska innovationer som påverkar behovet av 
parkering, våra tjänster, det framtida resandet och människors val och beteenden. Vi har här valt att 
peka på fyra samhällstrender som påverkar bolagets utveckling. 

3.1 Stadsutveckling 

Under 2023-2025 bedöms bolaget att bli av med 7 tomtmarkparkeringar (cirka 730 parkeringsplatser) 
såsom Horngäddan, Krokshallstorget, Krokshall, Krokshallsberget, Krokshallsgaraget, Astern samt Gus-
tav Adolf. Nämnda områden ligger i stadens samhällsplanering att bebyggas. Samtidigt kommer det 
under samma period att byggas ännu fler lägenheter på befintliga fastigheter innanför cityringen. 
Detta medför fler boende och besökare till city. Bilinnehavet ligger fortsatt högt i Borås jämfört med 
andra städer. 

För att tillgodose behovet av framtida parkering samtidigt som staden förtätas behöver parkeringar 
ersättas utanför och i anslutning till cityringen vid stadens framtida planerade stråk.  

Detta ger en möjlighet att tillgodose framtida behov inom fler trafikslag såsom cykel, gående, bil, buss 
men är samtidigt en stor utmaning för bolagets ekonomi. Den ekonomiska utmaningen för bolaget 
ligger bland annat i att det saknas tillräcklig finansiering som till exempel parkeringsköpsmedel och 
eget kapital att tillgå vid investering. Att priserna/reglerna för att parkera på intilliggande gatumark 
ofta skiljer sig ifrån tomtmarksparkeringen försvårar också. 

3.2 Från bilparkering till mobilitet 

Parkeringsbranschen i Sverige och globalt är i en stor förändring och under kommande period behöver 
bolaget anpassa sig till övergången från att bara hantera parkering till att arbeta med mobilitet i ett 
större perspektiv. Det kommer att kräva dialog och samarbete över fler gränser än historiskt. 

Till följd av snabb teknikutveckling etableras också nya aktörer, transportslag och delningstjänster. In-
sikterna om parkeringens betydelse för möjligheterna till god tillgänglighet ökar och besluten om park-
eringars lokalisering och innehåll blir viktig. 

3.3 Elektrifiering 

Omställningen till en fossilfri fordonsflotta och en ökad elektrifiering fortsätter. Prognoserna pekar 
mot att hälften av bilarna kommer att vara laddbara 2030. Intresset för att skaffa elbil ökar bland flera 
kundgrupper, vilket innebär att även förväntningarna på enhetlighet och enkelhet när det gäller ladd-
ning ökar. Tidigare fokus på antal stolpar övergår allt mer till fokus på kundbehov och lönsamhet för 
investeringarna. Hur kundbehovet och kundbeteenden kommer att se ut i framtiden är fortsatt oklart. 
Inte minst utifrån hur den aktuella frågan om elbrist i Europa kommer att påverka omställningen. Det 
är därför viktigt att bolaget är fortsatt aktivt i såväl sin utbyggnad som i sin omvärldsanalys. 

3.4 Digitalisering 

Med den digitala utvecklingen bolaget har gjort de senaste åren ligger vi i framkant i Sverige. Detta 
innebär att vi nu har realtids- och historisk fakta på parkeringsaktiviteter på både gatumark och tomt-
mark, som kommer ligga till grund både för analys, utveckling och beslut. Detta ger oss en stor möjlig-
het framåt att utveckla produkten enligt kundens önskemål tillsammans med hela staden. 



  
  
   
Under 2021 har alla parkeringsaktiviteter matats in i ett och samma system som vi kallat för vår 
datahubb. Men till en följd av pandemin då beläggningen varit cirka 30 % under normalår kan vi ej 
ännu dra affärsmässiga slutsatser. Vi kommer arbeta aktivt med denna statistik under budgetperioden. 
Då bolaget ansvarar för betalsätten både på gatumark och tomtmark så har vi från oktober 2020 real-
tidsstatistik att tillgå gällande alla parkeringshändelser i Borås Stad. Hubben möjliggör också att vi lan-
serat Find&Park för att guida kunder till ledig plats samt att vi kan mata kommande p-ledningssystem 
med realtidsdata om var lediga platser finns.  

4 Samverkan 
Bolaget verkar för god samverkan i staden och externt. Vi ser det som en av de viktigaste framgångs-
faktorerna där omvärld och teknikutveckling går snabbt och vi vill ligga i framkant. 

Bolaget är medlem i branschorganisationen Svepark. Detta ger oss möjlighet att hålla oss uppdaterade 
på verksamhetsnära frågor och ger oss tillgång till ett branschrelaterat nätverk. 

Vi samarbetar med Borås City och är medlemmar i Centrumfastigheter i Borås samt Fastighetsägarna 
i Borås. Vi har även medlemskap i Västsvenskahandelskammaren samt Styrelseakademien Sjuhärad. 

Till en följd av pandemin har bolaget ännu inte genomfört planerad omvärldsbevakning i form av 
branschmässor samt studiebesök hos andra parkeringsbolag som tidigare år. 

Bolaget deltar i koncernsamverkan samt i flera nätverk och grupper i staden: Mobility management-
gruppen, Strukturskisser, Digital arena, Planeringsmöten detaljplaner, Inköpssamordnarmöte, Informa-
tionssäkerhet – GDPR, Torkelmöten, Energi och byggnätverk, Laddinfrastrukturforum. 

 

  



  
  
   
5 Vision och strategiska mål 

Styrelsen skapade långsiktiga och strategiska 5-årsmål inför 2021. Alla aktiviteter som bidrar till målen 
under perioden följs upp på möten och är mätbara. Utifrån uppföljning och kundundersökningar ser vi 
över planerade aktiviteteter för att ta oss närmare målet. 

 

6 Utveckling för att nå mål 

6.1 Kund 

Vi kommer alltid ha kunden i fokus i vår utveckling och genom kundundersökning löpande arbete för 
att prestera bättre för de vi är till för. Det som vi ser som förbättringsområden utifrån senaste kund-
undersökningarna är: renhet, trygghet och säkerhet på parkeringsplatserna. Vi ser också att de som 
parkerar sällan har svårt att hitta med hjälp av skyltsättningen och att vi vill minska söktrafiken.  

Bolaget kommer att följa utvecklingen i branschen som går från parkering till mobilitet. Vi kommer 
sträva efter att ge kunden möjlighet att välja trafikslag och parkering redan före resan. Med mål för 
kunden att ”det ska vara lätt att göra rätt” kommer vi bidra till stadens mål med en stadskärna tillgäng-
lig för alla vid alla tillfällen. 

Vi kommer att arbeta för att göra kunden nöjdare genom att de själva ska kunna lösa sina frågor och 
ärenden online. Det kommer innebära att vi kommer fortsätta digitalisera för våra kunder och även 
internt inom bolaget.  

Bolaget kommer också fortsätta arbeta med proaktiv kommunikation med information om föränd-
ringar, utveckling och förbättringar. 

VISION
Vi skall erbjuda 

hållbara attraktiva 
parkeringslösningar 
med god service för 
boende, arbetande 

och besökare

KUND 
Att göra det 

enkelt för kunden

PERSONAL
Nöjda 

medarbetare som 
utvecklar 

varumärket

EKONOMI
Skapa 

förutsättningar 
för utveckling

MILJÖ
Skapa hållbara 

parkeringsmetoder 
som påskyndar 

omställningen till 
fossilfritt



  
  
   
6.2 Personal 

Alla medarbetare kan genom sin livsstil och sitt deltagande i friskvårdsaktiviteter påverka sin egen 
psykiska och fysiska hälsa positivt. Bolaget uppmuntrar personalen aktivt genom friskvårdsbidrag, 
gratis bad i Borås Stads badhus, erbjudande om att delta i aktiviteter såsom Kretsloppet och medlem-
skap i Borås Stads personalklubb ”Merkraft”. Genom vår företagshälsovård arbetar vi med före-
byggande åtgärder såsom hälsoundersökningar och även med arbetsrelaterad sjukvård. Vi ser ständigt 
över våra arbetsmiljörutiner och policys och genomför både fysiska och psykosociala skyddsronder. 
Genom att utveckla arbetsmetoder, teknik, hjälpmedel kan medarbetarens arbetsuppgifter förbättras 
samtidigt som bolaget utvecklas. Målet med en aktiv friskvård och personalvård är att förebygga ohälsa 
och sjukskrivningar och skapa en positiv arbetsmiljö samt öka trivseln för hela arbetsplatsen. 

Bolaget kommer också fortsätta arbetet med förebyggande hälsoåtgärder, friskvårdsaktiviteter, kultur 
och gemenskap. Vi är övertygande om att det är roligt och engagerande att tillsammans veta att våra 
gemensamma arbetsinsatser skapar värde för så många människor. Att förstärka varumärket och göra 
våra kunder nöjda kommer också skapa en stolthet och tillhörighet inom bolaget som vi ser som en 
viktig del av arbetet.  

6.3 Ekonomi 

Markparkeringar på kommunal mark är de ytor som idag bidrar starkast till det ekonomiska resultatet. 
I takt med att de parkeringarna tas i anspråk för stadsutvecklingen minska både antalet fysiska park-
eringsplatser och lönsamhet. För att ersätta platser som försvinner kommer nya investeringar och lös-
ningar krävas.  

För att skapa en livskraftig stadskärna samtidigt som staden förtätas ser bolaget stort behov av en 
starkare samverkan inom staden. Parkering kommer att bli mobilitet under budgetperioden och vi till-
sammans kan skapa goda förutsättningar för att arbeta med mobilitet i planeringen av staden. Vi ser 
möjligheter till gemensamma lösningar genom att börja arbeta aktivt med att använda fyrstegs-
principen som innebär att man väljer åtgärder i följande ordning: 

1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av färdsätt(till exempel förtätning av 
staden, avgifter för arbetsplatsparkering, information och beteendeförändring) 

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintliga anläggningar (exempelvis bättre hänvis-
ning, mer korttidsparkering, högre taxenivåer på besöksparkering, bilpooler) 

3. Förbättringsåtgärder i befintliga anläggningar (punktvisa ombyggnader och digitala verktyg) 
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder (till exempel nya eller tillbyggnad av park-

eringsanläggningar) 

I juni 2022 gjordes en politisk överenskommelse för perioden 2023-2026. Där står det att det ska ut-
redas och arbetas för att Parkeringsbolaget får ett utökat ansvar gällande: 

• Parkeringsprodukten i dess helhet (det inkluderar tomtmark som finns hos andra nämnder 
idag) 

• Avgifter för tomtmark och gatumark 
• Bereder och tecknar avtal för parkeringsköp 
• Planerar och tar beslut i vissa strategiska frågor 



  
  
   
Den politiska överenskommelsen kommer att arbetas med inom bolaget under perioden. Resultatet 
av arbetet kommer vara en viktig del i att skapa samsyn och förutsättningar i staden kring parkering. 
När resultatet förverkligas kommer det leda till en utökad omfattning av bolagets verksamhet. Något 
som inte tagits med i budgeten perioden då utredningen först behöver genomföras.  

6.4 Miljö 

Bolaget medverkar aktivt med att bidra till att minska koldioxidutsläpp i staden genom att tänka på 
fyrstegsprincipen i alla beslut och minska påverkan från egen verksamhet. Det gör vi bland annat 
genom att: 

 Solceller på de platser där det är möjligt. P-huset Vulkanus är ett sådant exempel som bidrar 
med 54 000 kWh per år. 

 Vårt arbete utförs till fots, cykel eller med våra egna fordon som idag består av två ladd-
hybrider och tre elbilar. Till 2023 kommer vi byta ut laddhybriderna så att vi bara har rena 
elbilar.  

 Digitalisera arbetsrutiner för att minska pappersanvändningen. 
 Vi är miljödiplomerade enligt miljöledningssystemet Svensk Miljöbas. 
 Bolaget är certifierat till att vara en cykelvänlig arbetsplats inom Borås Stad. 

Bolaget medverkar aktivt med att bidra till att minska koldioxidutsläpp i staden genom erbjuda:  

 I takt med att antalet laddbara fordon ökar anpassar bolagets sina anläggningar och park-
eringserbjudanden för att möta behovet av laddning.  

 Erbjuder låsbara cykelboxar med möjlighet till elladdning.  
 För att minska söktrafik har bolaget investerat i en digital parkeringsledningstjänst som heter 

Find&Park. Utöver det kommer bolaget tillsammans med Tekniska nämnden få på plats ett 
parkeringsledningssystem med hänvisningskyltar som guidar kund till lediga platser. 

  



  
  
   
7 Budget 2023 samt plan för 2024 och 2025 

7.1 Resultaträkning 

 

Sammanfattning 

Intäkterna minskar under 2023 som en följd av att vissa markparkeringar försvinner. Trenden fortsätter 
under 2024 då ytterligare parkeringar tas i anspråk för byggnation. 2025 bedöms Makrillen tas i drift 
vilket gör att intäkterna ökar. Under 2023 planeras marginella prisjusteringar för att utveckla och för-
stärka bolagets zonindelning. För 2024 och 2025 antas prisjusteringar om 5 % årligen. Elladdningen 
förväntas öka under perioden i takt med att bolaget installerar fler laddstolpar och det blir allt vanligare 
med laddbara bilar. Under övriga intäkter ingår den ersättning som Tekniska förvaltningen betalar till 
bolaget för att genomföra övervakning och vissa uppgifter på gatumark.  

På kostnadssidan antas nuvarande vakanser tillsättas varpå personalkostnaderna ökar jämfört med 
2022. Kostnaderna för markrenhållningen som Servicekontoret utför ökar på grund av aviserade pris-
höjningar. För fordonen ser vi en ökning i kostnader då leasingavtalen behöver förnyas och bolaget 



  
  
   
väljer att övergå till rena elbilar (idag hybrider). Transaktionskostnaderna är en direkt följd av intäkt-
erna vilket gör att de minskar under 2023. Den ökning som ses i finansnettot är en följd av att räntorna 
ökar från 0,96 % 2022 till 2,93 % 2025 samtidigt som upplåningen av kapital ökar främst från invester-
ingen i Makrillen. 

Notera att den politiska överenskommelsen som gjordes i maj 2022 om att bolaget ska få ett utökat 
ansvar inte tagits hänsyn till i siffrorna ovan. Utredning pågår och hur det kommer att påverka bolaget 
och dess ekonomi är ännu oklart. Siffrorna utgår därför från bolagets nuvarande uppdrag och omfatt-
ning och kommer att revideras när innebörden av beslutet är klargjord. 

7.2 Investeringsplan 2023-2029 

 

Sammanfattning 

Under kommande år behövs flera nya parkeringsanläggningar byggas i de centrala delarna av Borås. 
Bolaget har ett investeringsbeslut om 80 mnkr för att bygga P-huset Makrillen. Planen var att påbörja 
byggnationen under 2022 men då frågan hur befintliga träd på platsen hanteras ännu inte är avgjort 
skjuts byggstart till 2023. Utöver Makrillen är bolagets investeringsplan i nya anläggningar ytterst 
osäker. Det finns många detaljplaner där det planeras för att parkeringsbolaget ska vara en aktör. Dock 
är ännu inget konkret. Det tar år från att planera, projektera och bygga parkeringsanläggningar varpå 
ett antagande har gjorts om att bolaget blir tagare av en ytterligare ny mobilitetsanläggning i slutet av 
perioden.  

Ser vi till re-investeringar fortsätter bolagets satsningar på elladdning och solceller, samt att renove-
ringar och investeringar i befintliga fastigheter fortgår under perioden. Bolaget ser också att allt fler 
parkeringsbolag har kameror vilka möjliggör automatisk in-och utcheckning i p-hus. Troligtvis är det 
tekniken som kommer att ersätta parkeringsappar till viss del. Bolaget kommer att investera i den 
tekniken för att anpassa sig till det nya och förenkla för parkeringskunden. 

  



  
  
   
7.3 Finansiering och förändrad limit 

Bolaget har idag en kredit limit om 150 mnkr vilken beräknas vara tillräcklig under planperioden.  

För att bolaget ska kunna finansiera nya anläggningar och utveckla parkeringsverksamheten i takt med 
att staden växer krävs flera övergripande beslut. Avgörande är beslut om:  

• att bolaget får behålla sitt kapital 
• parkeringsköpsmedel och parkeringsprogrammets antagande 
• omfattningen i bolagets uppdrag (för både tomt och gatumark) 
• rådighet i frågorna kring investeringar och affärsupplägg 

Med rätt förutsättningar kan parkeringsintäkterna finansiera såväl löpande utveckling av verksam-
heten som investering i nya anläggningar. 
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§1 Inledning 
Vice ordförande Daniel Swedengren hälsade ny ordförande, ny ledamot och ny 
VD välkomna. Ordförande Kent Gustavsson hälsade alla välkomna och förkla-
rade mötet öppnat.

§2 Närvaro
Frånvarande suppleant var Sam Siavashee (SD).

§3 Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Daniel Swedengren.

§4 Föregående mötes protokoll
Inga synpunkter framkom gällande protokollet från föregående styrelsemöte.

Styrelsen beslutade
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- att lägga protokollet från föregående styrelsemöte till handlingarna. 

§5 VD-rapport 
Hanna Munde informerade bland annat om markparkeringar som försvinner 
under 2023, pågående utvecklingsarbeten såsom kundundersökning och hem-
sidan, arbetet med den politiska överenskommelsen samt att bolaget åter blivit 
miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. 

VD informerade även om personalsituationen med två vakanser bland p-
värdarna då en p-värd går i pension under oktober. Rekrytering sker denna gång 
via sociala medier vilket hittills varit lyckat med många ansökningar. VD infor-
merade vidare om att en incident inträffat 12 oktober, samt att psykosocial arbets-
miljörond för Kommunals avtalsområde är genomförd. Önskemål framfördes 
från styrelsen om mer information gällande arbetsmiljöronden på nästa möte.  

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen från VD-rapporten till handlingarna. 

§6 Verksamhetsplan och Budget 2023-2025 
Hanna Munde redogjorde för förslag till verksamhetsplan 2023-2025 med vision 
och strategiska femårsmål. Sara Wingren redogjorde för förslag till budget 2023 
och plan 2024-2025 samt investeringsbudget 2023-2029. Budget 2023 visar ett 
resultat om 8 070 tkr och för planperioden 2024-2025 något lägre resultat (6 130 
tkr respektive 5 305 tkr). Intäkterna beräknas sjunka något då antalet markpark-
eringar minskar innan de åter förväntas stiga år 2025 på grund av tillskott av nya 
p-platser i p-hus Makrillen. Kostnadsnivån ligger relativt stabilt under hela plan-
perioden med undantag från markrenhållningskostnader samt räntekostnader 
som beräknas stiga.  

Styrelsen beslutade  

- att anta budget för 2023 
- att anta verksamhetsplan för 2023-2025  
- att anta ekonomisk plan för 2024-2025 

§7 Riskanalys och internkontrollplan 2023 
Hanna Munde redogjorde för riskanalys för bolaget för nästkommande år samt 
förslag till plan för intern kontroll för 2023.   

Styrelsen beslutade  

- att godkänna riskanalys för 2023 
- att anta internkontrollplan för 2023 

§8 Remissvar  
Kent Gustavsson redogjorde för två remissvar som är expedierade till Borås Stad 
2022-09-30: Samråd för detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med 
flera, Bodavallen, Borås samt samråd för detaljplan för Göta, Blåklinten 1, 
Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet, Borås. 
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Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen angående remissvar Pulsenområdet till handling-
arna. 

- att lägga informationen gällande remissvar Hässleholmen till handling-
arna. 

§9 Investeringsprojekt Makrillen 
Bygglovet har vunnit laga kraft och investeringen godkändes i KS den 21 februari 
samt KF den 24 mars. Saneringsansvaret är klart och Borås Stad kommer ansvara 
för detta. En ansökan om förlängning av markanvisningsavtalet till 2023-06-30 
är inlämnad. I juli inkom ett avslag från Länsstyrelsen gällande ansökan om att ta 
ner träd. Ett yrkande mot Länsstyrelsens beslut kring träden lämnades till Mark-
och miljödomstolen i augusti. Mark-och miljödomstolen har 11 oktober återvisat 
ärendet till Länsstyrelsen för handläggning, vilket i sig kan ta upp till sex månader. 
Två viktiga punkter som pågår är: 

- Köpeavtal mellan Borås Stad och Parkeringsbolaget gällande att förvärva 
3D-fastigheten 

- Genomförandeavtal mellan Borås Stad, Parkeringsbolaget och Lidl gäll-
ande exempelvis sanering och kompensationsåtgärder 

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen angående Makrillen till handlingarna. 

§10 Övriga frågor 
Christian Ekström undrade över energibesparingsåtgärder som bolaget planerar. 
Hanna Munde och Sara Wingren besvarade frågan. 

§11 Nästa möte 
Nästa möte är inplanerat till 7 december. Mötet hålls på Yxhammarsgården, 
Yxhammarsgatan 29, med start kl 17 och avslutas med gemensamt julbord för 
styrelse och ledningsgrupp.  

§12 Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Underskrift 
Sekreterare Ordförande 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Sara Wingren Kent Gustavsson 
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Namnförtydligande 
Daniel Swedengren 
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Verksamhetsplan och budget 2023 

 

Bolagets uppdrag 

Bolaget ska 

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

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

vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll 
 Arbeta för att utveckla besöksupplevelsen i djurparken och campingen med syfte att vara en 

attraktiv reseanledning för turister, såväl som ett attraktivt besöksmål för kommunens och 
regionens innevånare 

 

Vår affärsidé 

”På Borås Djurpark & Camping utvecklar vi upplevelser som ger glädje, spänning och äventyr för barn 
och deras familjer. Här får du möta och lära dig mer om djur och natur. Genom ditt besök är du med 
och bidrar till vårt viktiga arbete för att bevara utrotningshotade djurarter.” 

 

Vår vision 

“En av Skandinaviens ledande djurparker där besöksupplevelsen bidrar till bevarande av djur och 
natur.” 

 

Vår affärsmodell 
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Våra värdeord 

 Omtanke 
 Mod 
 Glädje 

 

Fokusområden 2023  

 Projektera och planera för vår framtid och vår utvecklingsplan 
 Investeringar som driver försäljning 
 Utveckla och förbättra Borås Camping och Wildlife Camp samt våra tematiserade säsonger 
 Arbeta med vår kultur och värdegrund 

 

Investeringar 

Då vi satsar på större investeringar närmaste 3-4 åren, så gör vi endast mindre, nödvändiga 
investeringar för att hålla vår budget med besöksantal, intäkter och kostnader. Då kostnaden för el 
rusar i höjden och vi fått tydliga direktiv från Borås Stadshus AB, så investerar vi i el- och 
energibesparande åtgärder såsom solpaneler och styrsystem för både djurpark och camping. 
Övriga investeringar syftar till att driva försäljning såsom lotteri, spel och butik samt mat och dryck. 
Vi satsar också på kvalitetshöjande åtgärder på våra logienheter som gått bra under 2022, Borås 
Camping och Wildlife Camp, för att stärka och skapa ännu bättre förutsättningar för försäljning 2023. 
Vissa underhållsinvesteringar som är nödvändiga genomförs av våra fastigheter och 
djuranläggningar. 

 

Bolagets utveckling 

Borås Djurparks verksamhet är investeringstung och kräver ständig förnyelse för att behålla sin 
attraktionskraft och besöksvolym. Med ändrade resmönster och expansion av liknande anläggningar i 
Sverige och Norden, har djurparkens konkurrenssituation förändrats de senaste åren. För att bolaget 
ska kunna leva upp till sitt ägardirektiv att vara en attraktiv reseanledning för turister samt ett 
attraktivt besöksmål för kommunens och regionens invånare samt arbeta med bevarande, utbildning 
och forskning i syfte att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda, så måste verksamhetens 
grundläggande intäktsbas och dragningskraft förstärkas. 

Att vara djurpark är vårt DNA, men målgruppen kräver mer. Sannolikheten att vi skulle behålla 
antalet besökare och attrahera fler besökare i framtiden utan att tillföra något, är mycket liten. Vi 
konkurrerar om samma målgrupp med destinationer som Skånes Djurpark, High Chaparral, Astrid 
Lindgrens Värld, Liseberg, Kolmården, Skara Sommarland m flera. Vi konkurrerar alla om 
målgruppens tid och pengar. Vi tror på att vi behöver kombinera djurpark med en park som också 
erbjuder glädje, spänning och äventyr. Att besöka Borås Djurpark ska vara en upplevelse där du 
omsluts av djuren i deras miljö och där du genom glädje och spänning lär mer om djuren och deras 
livsvillkor i det vilda. Vi ska fortsätta att vara och utveckla den fina djurpark vi är och har varit under 
60 år OCH vi ska tillföra det som krävs för att vara en attraktiv besöksdestination och en verksamhet 
som ger turistekonomiska effekter till staden Borås, som en del av platsvarumärket Borås. Vi vill 
skapa miljöer, aktiviteter och upplevelser i parken som gör att du dels vill stanna under en längre tid, 
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dels att du vill komma igen och igen. Det ger turistekonomiska effekter till hela staden genom 
övernattningar, restaurang- och butiksbesök. 

Vårt bolag är en stor arbetsgivare för många ungdomar mellan 17-21 år. Under en säsong anställer vi 
150-200 ungdomar, många som har sitt första arbete hos oss. Utveckling av vår verksamhet ger ännu 
fler ungdomar ett första steg ut i arbetsmarknaden. 

 

Risker och utmaningar 

 Väder och klimatförändringar, ex extremväder som skyfall och värmeböljor 
 Pandemier 
 Samhälleliga förändringar som påverkar externa kostnader 
 Kompetensförsörjning och rekrytering 
 Lågkonjunktur 

 

Möjligheter 

 Lågkonjunktur 
 Digitalisering 
 Ökat intresse för bevarande av djur och natur pga klimathotet 
 Campingtrend 
 Upplevelsebaserat boende 

 

Miljöstrategi 

Borås Djurpark har varit miljödiplomerade sedan 2013. Det innebär att man har ett 
miljöledningssystem enligt svensk Miljöbas. 

Borås Djurpark värnar om miljön och skall arbeta aktivt för att minska dagens miljöpåverkningar. En 
ständig förbättring skall uppnås genom följande: 

 Att sortera verksamhetens avfall i största möjligaste mån. 
 Följa aktuell lagstiftning som kan kopplas till företaget. 
 Kontinuerligt utbilda all personal samt nyanställda. 
 Arbeta långsiktigt mot en ständig förbättring av företagets miljöarbete. 
 Att värna om den biologiska mångfalden och ekosystemet genom att välja mer miljövänliga 

kemikalier. 
 Motverka skövlingen av regnskog genom att sträva efter att produkter man använder skall vara 

fria från palmolja. 
 Verka för att minska utsläpp vid transporter, både inom djurparken och tjänsteresor. 
 Sträva efter att verksamhetens energiförsörjning endast kommer från hållbara energikällor. 
 Borås Djurpark & Camping arbetar för att besökare får information om verksamhetens 

miljöarbete och hur de kan välja att vara mer miljövänliga inom parken och campingen. 
 Borås Djurpark & Camping AB ska arbeta för en god miljökommunikation med andra aktörer i 

Borås kommun, men även med de kontakter vi samarbetar med på annan ort. Vi vill sträva efter 
ett utbyte av erfarenheter, åtgärder och framgångar inom miljöarbetet som kan främja både vår 
egen men även andra aktörers verksamheter.  
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 Sträva efter att vattenförbrukningen håller en nivå som inte grovt överskrider verksamhetens 
behov. 

 

Miljömål 

 Minskad el- och energiförbrukning 
 Minskade kemikalieregistreringar hos Chemgroup  
 Bekämpning av invasiva växtarter 
 Fortsatt utveckling av odling av ängsmarker 
 Bättre avfallshantering 

 
 

Personal 

Vi bygger vår kultur med att arbeta tillsammans, inte bara samtidigt. Vi utvecklar vår personal genom 
att delge varandra kunskaper, hjälpas åt och utbilda oss. Vi gör teamutvecklande insatser minst en 
gång per år och skapar tillfällen att ha roligt tillsammans.  

Vi arbetar med våra värdeord Omtanke, Mod och Glädje i syfte att skapa en gemensam värdegrund 
och en tydlighet av hur vi ska bete oss mot varandra. 

Vi är anslutna till företagshälsovård både i förebyggande syfte genom vårt arbetsmiljöarbete samt 
när behov uppstår för våra medarbetare. Vi arbetar med friskvårdsbidrag och möjlighet till 
friskvårdstimmar när verksamheten tillåter. 

 

Marknadskommunikation 

För att bibehålla totala antalet besökare behöver vi attrahera både återkommande och nya besökare. 
Därför är det viktigt att stärka varumärket inom den radie vi tidigare marknadsfört oss, men också 
genom att bredda vårt upptagningsområde.  

Vi fortsätter att utveckla våra digitala kanaler där vårt onlinesystem för biljetter har skapat bättre 
möjligheter att kommunicera direkt med våra kunder genom bekräftelser av biljetter och säsongskort 
samt nyhetsbrev.  

Under 2023 kommer vi att starta upp med kundundersökningar, något som vi haft uppehåll med 
under pandemin och som genom digitalisering genomförs i samverkan med vårt onlinesystem för 
biljetter och säsongskort.  
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Budget 2023 

Budgeten är fastställd av styrelsen på ordinarie styrelsemöte 2022-10-19. 

 

 

Budgetkommentarer 2023 för Borås Djurpark & Camping AB 

För 2023 tror vi på ett oförändrat besöksantal jämfört med 2022. För att locka fler besökare behövs 
större investeringar med ett större nyhetsvärde. Dessa investeringar arbetar vi med att skapa i vår 
10-åriga utvecklingsplan. 2023 satsar vi främst på att driva försäljning i parken och på campingen. Vi 
har också fokus på att våra kostnader hanteras med förnuft. Vi tror också på att utveckla vårt 
logikoncept i bolaget, både på Borås camping och Wildlife Camp. 

Inför våra större investeringar för några av våra djurarter, främst pingvin och apor, kommer vi att 
göra mindre förbättringar och förändringar i olika djuranläggningar. Vi bygger om för våra 
bomullshuvudtamariner så att de får bättre plats i aphuset och vi flyttar våra sebramanguster till 
elefanthuset. Vi gör också en del mindre förändringar i delar av våra djurhägn. 
 
Omsättningsökningen jämfört med prognos för 2022 är 2,7% och består i huvudsak av ökad 
försäljning per besökare i parken. 
 
Varukostnader ökar med 5% jämfört med prognos 2022, det beror dels på ökad försäljning i parken, 
dels på ökande kostnader för djurfoder och matinköp till restauranger och kiosker pga hög inflation. 
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Övriga kostnader minskar 2,4% trots att vi räknar med elkostnader som är 2,1 MSEK högre än utfall 
2022. Minskningen beror på effektiviseringar samt att vi kommer prioritera bland kommande 
underhållsbehov.  

Ökade personalkostnader på 3,3 % beror främst på avtalsenliga löneökningar men också ett behov av 
ökad bemanning; på campingen pga ökad beläggning samt i djurparken pga ökat utbud, utökade 
säsonger och tematiseringar. 

Sammantaget ger ovan budgeterade siffror ett rörelseresultat före avskrivningar som är 84 000 kr 
jämfört med prognosen 2022 som är -887 000 kr. 

Resultatet för bolaget under 2023 tror vi hamnar på -13,9 mkr jämfört med prognos 2022,  
-13,1 mkr. 

Bolagets kreditlimit är 180 mkr och behovet under 2023 är oförändrat. 

 

Ekonomisk handlingsplan 2023-2025 
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Långsiktig investeringsplan 7 år 
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN  
Koncernen, Industribyggnader i Borås AB (IBAB) består av moderbolaget 
Industribyggnader i Borås AB med org.nr 556080-0087, dotterbolaget Eolus 6 AB 
med org.nr 559009-9965 och dotterbolaget Kv Strömsdal 3 AB med org.nr 556043-
2246. Industribyggnader i Borås AB är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB 
org.nr 556547-5646, som i sin tur ägs av Borås Stad. Bolaget har sitt säte i Borås. 

 

KONCERNENSUPPDRAG 
Koncernen, IBAB:s uppdrag är att förvärva, hyra ut och utveckla fastigheter till 
mindre och medelstora företag, samt att tillhandahålla lokaler åt Borås Stad. Bolaget 
skall också vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap 
för okonventionella lokallösningar. Här ingår också att förvalta koncernens 
fastighetsbestånd. Bolagets verksamhetsområde är inom Borås Stad. 

 

VERKSAMHET 
Verksamheten inryms i fastigheten Vulkanus 16, belägen på 
Fabriksgatan/Bryggaregatan i centrala Borås. 

En ny vision för bolaget är antagen och arbete med övergripande mål pågår. 
Cirkulärt byggande och klimatneutrala fastigheter är några av inriktningsmålen som 
ska utvecklas. Ett arbete med att ta fram en digital varumärkesstrategi startas upp 
och utvecklas under 2023. Kontinuerligt arbete pågår inom organisation- och 
verksamhetsutveckling för att möta framtidens behov och krav på bästa sätt. Digital 
teknik utvärderas löpande utifrån distans och uppdrag. 

För att medverka till stadens utveckling har dialoger och samarbeten intensifierats 
med både med förvaltningar och bolag gällande förvärv och projektutveckling av 
strategiska fastigheter för staden. Bland annat har en förstudie Borås Arena 3.0 
startats tillsammans med Borås Stad och Borås Arena AB. 

Vi följer Borås stads riktlinjer gällande miljöarbete. IBAB har som mål att förvalta 
fastigheter så att de bidrar till samhällsutveckling på ett ekonomiskt, miljömässigt och 
hållbart sätt. I dessa värderingar bedöms t.ex. att investering i solcellsprojekt samt 
certifiering Green Building ligga helt rätt i tiden för en hållbar fastighetsförvaltning. Vi 
fortsätter att proaktivt och kontinuerligt utveckla driftsoptimering t.ex. genom 
digitalisering och smart uppkopplade fastigheter. 

Genomlysning av affärsmöjligheter görs löpande då IBAB:s uppgift är att förvärva, 
hyra ut, utveckla och försälja fastigheter till mindre och medelstora företag, samt att 
tillhandahålla lokaler åt Borås Stad. 
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FASTIGHETSBESTÅND  
Koncernen, IBAB äger fastigheter och företagscenter i åtta områden i Borås. 
Verksamheten består av förvaltning av fastighetsbeståndet samt att aktivt 
projektutveckla densamma. 

 

INVESTERINGAR  
Re-investeringar för hela beståndet över tid finns medtaget i bolagets drift- och 
underhållsplan, se bilaga 2.  

Uppstart av flertalet förstudier med fastighetsutveckling pågår. Investeringsutgift för 
eventuellt genomförande av projekt budgeteras efter avslutad förstudie. 

 

DRIFT OCH UNDERHÅLL 
För budget 2023-2025 ligger fokus på proaktiv förvaltning, hyresgästanpassningar 
samt mindre justeringar kopplade till nya myndighetskrav. Översiktlig 
statusinventering pågår för att ytterligare kvalitetssäkra bolagets drift- och 
underhållsplan för fastighetsbeståndet. Fastigheterna är väl underhållna. I planen är 
ej tillbyggnationer eller nyförvärv medtagna. 

 

 

FRAMTID  
En ny vision för bolaget är antagen och arbete med övergripande mål pågår. 
Cirkulärt byggande och klimatneutrala fastigheter är några av inriktningsmålen som 
ska utvecklas. 

IBAB är ett starkt fastighetsbolag med många intressanta projekt att arbeta med nu 
och i framtiden. Fastighetsbeståndet är väl underhållet förutom fastigheten Strömsdal 
3, där vi kommer genomföra flera re-investeringar de kommande åren. Vi kommer 
fortsatt utveckla en proaktiv strategisk fastighetsförvaltning i tätt samarbete med 
kunder över tid. Bolagets totala vakansgrad är mycket låg med stabila intäkter.  

IBAB fortsätter sitt arbete med förvärv och projektutveckling av strategiska fastigheter 
för att medverka till stadens utveckling. Flertalet förstudier för 
fastighetsutvecklingsprojekt är uppstartade.  
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BUDGET 
Förutsättningar – budget 

Följande antagande är gjorda: 

INTÄKTER 
• Hyror lokaler höjs max till 9,1% år 2023 och höjs 2,5% per år 2024-2025. 

 
KOSTNADER 

• Vatten och avlopp höjs med 2%-8% per år 2023-2025. 
• El, uppvärmning och övriga poster mellan 1,8%-8% årligen. 

 
Koncernen, IBAB kommer under 2023-2025 ha en god lönsamhet. 

Resultatet beräknas till 12,6 mnkr år 2023, 12,7 mnkr år 2024 och 12,8 mnkr år 2025, 
se bilaga 1. 
 
För 2023 (2024-2025) beräknar koncernen, IBAB att kommunfullmäktiges 
avkastningskrav och finansiella mål kommer att uppnås.  

Koncernen, IBAB kommer under 2023-2025 att fortsatt se över såväl kostnadssidan 
som intäktssidan. 

Löpande omvärldsbevakning av ekonomiska konsekvenser för våra bolag vid 
eventuell fortsättning av krig i Europa, konjektur, ränteförändringar, finansiering, 
inflationsförändringar, förändring i elpris, elförsörjning och pandemi utvecklingen för 
perioden 2023-2025. 

Koncernen, IBAB önskar oförändrad kreditlimit hos Borås Stads internbank med 410 
mnkr för 2023. 

Borås Stads internbank hanterar samtliga likvida flöden, genomför all upplåning och 
alla derivattransaktioner."     

Förslag till investeringsbudget: koncernen, IBAB föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar att investeringar får genomföras, se bilaga 2:  

Belopp i Mnkr. Budget Budget Budget      
 2023 2024 2025      
Beräknade investeringar 35,6 60,4      88,8      
         

Konsekvens om investering ej genomförs: fastigheterna förfaller om inte re-
investeringar görs enligt plan och sämre ekonomisk utveckling.  

Detta avser endast befintligt fastighetsbestånd. Investeringar genom 
förvärv/projektutveckling ingår delvis i denna redovisning.  
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NYCKELTAL 
Av kommunfullmäktige beslutade budgetförutsättningar framgår att målet för 
räntabiliteten på total kapital 3,5% och soliditetsmålet till 15%. För 2023 (2024-2025) 
beräknar koncernen, IBAB att kommunfullmäktiges avkastningskrav och finansiella 
mål kommer att uppnås. 

 Budget Budget Budget      
 2023 2024 2025      
Soliditet 30,4% 29,3% 27,7%      
         
 Budget Budget Budget      
 2023 2024 2025      
Räntabilitet på  
totalt kapital 3,9% 3,7% 3,5%      

  

Förklaring av Nyckeltal 
Soliditet: Justerat eget kapital/balansomslutning 
Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster + 
räntekostnader/balansomslutning 
 

 

RESULTATBUDGET  
Förslag till resultatbudget för 2023-2025 redovisas i bilaga 1.  

Koncernen, IBAB:s nettoomsättning beräknas till 64 646 tkr och de totala intäkterna 
beräknas till 64 646 tkr, samt de totala kostnaderna beräknas till 52 046 tkr, vilket 
innebär att resultatet för 2023 beräknas bli 12 600 tkr. 

Koncernen, IBAB:s nettoomsättning beräknas till 65 788 tkr och de totala intäkterna 
beräknas till 65 788 tkr, samt de totala kostnaderna beräknas till 53 088 tkr, vilket 
innebär att resultatet för 2024 beräknas bli 12 700 tkr. 

Koncernen, IBAB:s nettoomsättning beräknas till 66 953 tkr och de totala intäkterna 
beräknas till 66 953 tkr, samt de totala kostnaderna beräknas till 54 153 tkr, vilket 
innebär att resultatet för 2025 beräknas bli 12 800 tkr. 

Koncernen, IBAB kommer under 2023-2025 ha en god lönsamhet. Resultatet 
beräknas till 12,6 mnkr år 2023, 12,7 mnkr år 2024 och 12,8 mnkr år 2025, se bilaga 
1. 
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FINANSERING 
Nuvarande kreditlimit hos Borås Stads internbank är 410 mnkr. 

Koncernen, IBAB önskar oförändrad kreditlimit hos Borås Stads internbank med 410 
mnkr för år 2023. 

Kreditlimit på koncernkontot för IBAB 150 mnkr, Eolus 6 AB 200 mnkr, Kv Strömsdal 
3 AB 60 mnkr = 410 mnkr år 2023. 

Kreditlimit på koncernkontot för IBAB 160 mnkr, Eolus 6 AB 200 mnkr, Kv Strömsdal 
3 AB 60 mnkr = 420 mnkr år 2024. 

Kreditlimit på koncernkontot för IBAB 170 mnkr, Eolus 6 AB 200 mnkr, Kv Strömsdal 
3 AB 60 mnkr = 430 mnkr år 2025. 

 

Belopp i tkr. Budget Budget Budget      
 2023 2024 2025      
Beräknade räntekostnader 5 013 6 322 7 290      
         

Denna beräkning speglar det genomsnittliga finansieringsbehovet under 2023-2025. 

Borås Stads internbank hanterar samtliga likvida flöden, genomför all upplåning och 
alla derivattransaktioner. 

Koncernen, IBAB:s målsättning är att följa Borås Stads riktlinjer för 
finansverksamheten.    
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SAMMANFATTNING 
• Koncernen, IBAB kommer under 2023-2025 ha en god lönsamhet. Resultatet 

beräknas till 12,6 mnkr år 2023, 12,7 mnkr år 2024 och 12,8 mnkr år 2025. 
• Koncernen, IBAB kommer under 2023-2025 att fortsatt se över såväl 

kostnadssidan som intäktssidan. 
• Koncernen, IBAB önskar oförändrad kreditlimit hos Borås Stads internbank 

med 410 mnkr för år 2023. 
• En ny vision för bolaget är antagen och arbete med övergripande mål pågår. 

Cirkulärt byggande och klimatneutrala fastigheter är några av inriktningsmålen 
som ska utvecklas. Ett arbete med att ta fram en digital varumärkesstrategi 
startas upp och utvecklas under 2023. Digital teknik utvärderas löpande utifrån 
distans och uppdrag. 

• För att medverka till stadens utveckling har dialoger och samarbeten 
intensifierats med både med förvaltningar och bolag gällande förvärv och 
projektutveckling av strategiska fastigheter för staden. Bland annat har en 
förstudie Borås Arena 3.0 startats tillsammans med Borås Stad och Borås 
Arena AB. 

• Vi följer Borås stads riktlinjer gällande miljöarbete. IBAB har som mål att 
förvalta fastigheter så att de bidrar till samhällsutveckling på ett ekonomiskt, 
miljömässigt och hållbart sätt.  

• IBAB är ett starkt fastighetsbolag med många intressanta projekt att arbeta 
med nu och i framtiden. Fastighetsbeståndet är väl underhållet förutom 
fastigheten Strömsdal 3, där vi kommer genomföra flera re-investeringar de 
kommande åren. Vi kommer fortsatt utveckla en proaktiv strategisk 
fastighetsförvaltning i tätt samarbete med kunder över tid. 

• IBAB fortsätter sitt arbete med förvärv och projektutveckling av strategiska 
fastigheter för att medverka till stadens utveckling.  

• Löpande omvärldsbevakning av ekonomiska konsekvenser för våra bolag vid 
eventuell fortsättning av krig i Europa, konjektur, ränteförändringar, 
finansiering, inflationsförändringar, förändring i elpris, elförsörjning och 
pandemi utvecklingen för perioden 2023-2025. 

• För 2023 (2024-2025) beräknar koncernen, IBAB att kommunfullmäktiges 
avkastningskrav och finansiella mål kommer att uppnås.  

 

Borås 2022-10-24 

Koncernen, Industribyggnader i Borås AB 

 

VD Patrik Johansson 
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BILAGA 1 
 

Belopp i tkr. Budget Budget Budget 
 2023 2024 2025 

Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 64 646 65 788 66 953 

    
S:a intäkter 64 646 65 788 66 953 

    
Rörelsens kostnader    
Externa kostnader -30 880 -30 025 -30 122 

    
S:a externa kostnader -30 880 -30 025 -30 122 

    
Avskrivningar    
S:a avskrivningar -16 153 -16 741 -16 741 

    
Rörelseresultat 17 613 19 022 20 090 

    

Finansiella intäkter och  
kostnader    
Ränteintäkter 0 0 0 
Räntekostnader -5 013 -6 322 -7 290 
S:a finansiella intäkter 
och kostnader -5 013 -6 322 -7 290 

    

Resultat efter finansiella  
poster 12 600 12 700 12 800 
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BUDGET 2023
MED PROGNOS 2024 OCH 2025
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Genom våra verksamheter har vi cirka 140 års 

erfarenhet som bland annat innefattar etablering 

av Pickesjöns vattenverk 1881, installation av Borås 

Stads första elektriska lampa 1894 och uppstart av 

stadens avfallshantering i början av 1900-talet. 

1996 gick energiverksamheten från 

förvaltningsform till bolag och Borås Energi AB 

bildades. 2006 ombildades Borås Energi AB till Borås 

Energi och Miljö AB då renhållningsverksamheten 

gick från dåvarande Gatukontoret över till bolaget. 

2011 kom VA-verksamheten in i Borås Energi och 

Miljö. 

Vi på Borås Energi och Miljö har en viktig roll i våra 

kunders liv - varje dag, året om. Vi erbjuder hållbara 

energi-, avfall-, vatten- och avloppslösningar som 

är anpassade efter kundens behov med fokus på 

god tillgänglighet för att på så sätt skapa värde för 

våra kunder. Vi förädlar energi för ett samhälle fritt 

från fossila bränslen och våra medarbetare arbetar 

varje dag för att tillsammans med boråsarna skapa 

Sveriges mest hållbara kretsloppsstad.

Genom forskning, utveckling, utbildning och 

kompetensutveckling driver vi en hållbar lokal- 

och regional utveckling. Vi främjar en god miljö 

och arbetsmiljö och förebygger skada och 

negativ påverkan på människa, omgivande miljö 

och samhälle. Friskvård är en central del i vår 

verksamhet för att vara en attraktiv arbetsgivare 

där medarbetarna mår bra och trivs. 

Alla våra affärer genomför vi med en god etik och 

fokus på hållbarhet då vårt arbete, tillsammans med 

våra kunder och andra intressenter, ska leda till ett 

gott liv för alla som bor och verkar i Borås idag och 

för kommande generationer. 

FN:s globala hållbarhetsmål är integrerade i vår 

verksamhet och baseras på de tre dimensionerna 

ekologisk-, social och ekonomisk hållbarhet. 

 

 

 

På Borås Energi och Miljö:
• producerar och distribuerar vi fjärrvärme och 

fjärrkyla från våra kraftvärmeverk Ryaverket och 

Energi- och Miljöcenter på Sobacken.

• producerar vi dricksvatten från vårt stora 

vattenverk i Sjöbo och från mindre vattenverk i 

Bredared, Hedared, Rångedala och Dalsjöfors.

• renar vi avloppsvatten i vårt stora 

avloppsreningsverk på Energi- och Miljöcenter på 

Sobacken och vid våra mindre avloppsreningsverk 

i Aplared, Bogryd, Bredared, Dannike, Hedared, 

Rångedala och Äspered. 

• producerar vi el vid kraftvärmeverken Ryaverket 

och Energi- och Miljöcenter på Sobacken samt vid 

våra vattenkraftsstationer i Haby, Hulta, Axelfors 

och Häggårda. 

• producerar vi biogas av insamlat matavfall och 

rötat avloppsslam i vår biogasanläggning på 

Energi- och Miljöcenter på Sobacken.

• sköter vi insamling av kommunalt avfall.

• erbjuder vi våra kunder kommersiella 

återvinningstjänster. 

• har vi en komplett miljöanläggning på Energi- och 

Miljöcentret på Sobacken. 

• har vi fem återvinningscentraler (ÅVC) - Boda 

och Lusharpan i Borås och övriga i Viskafors, 

Dalsjöfors och Fristad. 

• erbjuder vi energitjänster innehållande bland 

annat energianalyser, energiutredningar, 

klimatservice och energideklarationer för företag.

Om Borås Energi och Miljö 
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Om Borås Energi och Miljö 

Vi producerar el, fjärrvärme och kyla från biobränsle 

och avfall. Matavfall och avloppsslam omvandlas till 

biogas som kan användas som fordonsgas. Förnybar 

el produceras i våra kraftvärmeverk, våra fyra egna 

vattenkraftverk och solcellsanläggning.

Vi samlar in kommunalt avfall (matavfall, restavfall, 

returpapper, byggavfall) vid kundernas fastigheter och  

via återvinningscentraler samt behandlar kommunalt 

avfall och verksamhetsavfall. Behandling genomförs 

genom materialåtervinning, energiåtervinning och i sista 

hand deponering om materialet inte går att omhänderta 

på annat sätt.

Dricksvatten produceras i våra fem vattenverk. Sjöbo 

vattenverk är vårt största vattenverk och förser stora 

delar av Borås med dricksvatten. 

Spillvatten renas i våra åtta avloppsreningsverk 

för att därefter släppas ut i närmaste vattendrag. 

Avloppsreningsverket på Energi- och miljöcenter på 

Sobacken är det största avloppsreningsverket. 
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Vår vision
Tillsammans med boråsarna skapar vi Sveriges mest hållbara kretsloppsstad.

Vår mission
Bolagets ägardirektiv är det samma som bolagets mission. Missionen för bolaget är:

Trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, energiförsörjning samt 

vatten och avloppsverksamheten. 

Enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt hållbar 

avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten.

Kärnvärden
Våra kärnvärden beskriver vilka vi är. Vad vi tror på, vad vi står för, och hur vi ska uppfattas både från ett 

externt och internt perspektiv. De fungerar som ledstjärnor för vårt dagliga arbete och vår kommunikation 

med omvärlden. Kärnvärdena hjälper oss att bygga en stark företagskultur och ett tydligt varumärke.

Omtanke - Vi ser och lyssnar på varandra och våra kunder. Vi är lyhörda för behov och möjligheter. 

Framåt - Vi är framåtsträvande och vi söker alltid efter en lösning som på bästa sätt gynnar kunderna, miljön 

och bolaget. 

Kretslopp - Vi arbetar enligt kretsloppsprincipen. Vi strävar efter att ta tillvara energi i samhället och 

omvandla den till nyttor för stadens invånare. 

Vår affärsidé
Vi erbjuder kundanpassade lösningar med god tillgänglighet inom energi-, avfalls-,  

miljö- och VA-området. Vi förädlar energi för ett samhälle fritt från fossila bränslen.  

Vi är drivkraften för framtidens infrastruktur genom forskning, utveckling och utbildning.

Uppförandekod/code of conduct
Bolaget har tagit fram en uppförandekod. 

Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga  

arbete och att:

- tydliggöra vilka etiska riktlinjer som bolaget står för.

- ge vägledning i viktiga frågeställningar.

- tala om vad som är önskvärt /tillåtet agerande.
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UTFALL 2021 BUDGET 2022 PROGNOS 2022 BUDGET 2023 PROGNOS 2024 PROGNOS 2025

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 204 073 1 126 200 1 265 324 1 447 893 1 432 763 1 477 020

Aktiverat arbete för egen räkning 38 801 33 850 35 879 35 205 31 713 32 665

Övriga rörelseintäkter 2 096 19 528 6 489 3 002 8 701 8 752

Summa intäkter 1 244 970 1 179 578 1 307 693 1 486 100 1 473 177 1 518 437

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -189 104 -160 428 -204 904 -245 609 -236 141 -210 959

Övriga externa kostnader -404 094 -381 428 -440 986 -473 539 -466 238 -469 161

Personalkostnader -235 229 -256 053 -255 877 -276 108 -282 529 -289 960

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan -280 398 -243 427 -240 875 -250 199 -276 878 -283 387

Summa rörelsekostnader -1 108 826 -1 041 336 -1 142 642 -1 245 456 -1 261 786 -1 253 467

Rörelseresultat 136 144 138 243 165 051 240 643 211 391 264 969

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 198 0 200 0 0 0

Räntekostnader -77 714 -77 400 -78 578 -92 340 -103 365 -116 098

Resultat efter finansiella poster 58 628 60 843 86 673 148 304 108 026 148 872

Bokslutsdispositioner

Justering resultat taxefinansierade 
verksamheter

-9 317 -4 860 6 624 23 743 -7 984 -25 428

Övriga bokslutsdispositioner -18 175

Resultat 31 136 55 982 93 297 172 047 100 043 123 444

RESULTATRÄKNING
Belopp i tusentals kronor

Enligt nuvarande ägardirektiv skall ett koncernbidrag om 10 miljoner kronor lämnas. Detta är ej upptaget i ovan resultaträkning. 
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UTFALL 2021 BUDGET 2022 PROGNOS 2022 BUDGET 2023 PROGNOS 2024 PROGNOS 2025

Rörelsens intäkter

Avfallshantering 140 344 136 317 121 940 136 680 147 568 153 228

Fordonsgas 5 415 5 774 7 301 9 649 28 884 28 800

El 165 288 111 716 251 811 368 833 253 172 235 054

Fjärrvärme 497 614 474 903 464 610 486 860 503 915 521 538

Fjärrkyla 8 869 9 345 9 230 9 411 9 600 9 792

Övriga intäkter 13 882 15 258 22 091 27 171 39 125 42 263

Interna intäkter 393 121 413 499 413 680 438 879 443 782 451 143

Summa intäkter 1 224 533 1 166 811 1 290 663 1 477 483 1 426 046 1 441 818

Rörelsens kostnader

Bränsle, material, driftentr, trpt o aska -236 016 -205 846 -246 276 -295 723 -299 350 -274 537

Energikostnader -45 680 -41 865 -66 809 -73 736 -63 741 -61 812

Reparationer och underhåll -71 003 -69 424 -75 716 -80 522 -81 531 -83 614

Transportmedel -24 277 -24 160 -25 412 -30 988 -29 906 -27 223

Övriga externa kostnader -57 020 -104 979 -121 080 -117 502 -116 633 -120 905

Interna kostnader -237 837 -244 441 -241 295 -264 244 -270 017 -274 188

Personalkostnader -197 688 -211 101 -212 459 -223 919 -228 917 -235 376

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan -243 162 -164 833 -163 163 -170 041 -185 283 -189 359

Summa rörelsekostnader -1 112 683 -1 066 650 -1 152 209 -1 256 676 -1 275 376 -1 267 014

Rörelseresultat 111 850 100 161 138 453 220 807 150 669 174 804

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 189 0 200 0 0 0

Räntekostnader -46 175 -44 179 -45 357 -48 760 -50 627 -51 360

Resultat efter finansiella poster 65 863 55 982 93 297 172 047 100 043 123 444

RESULTATRAPPORT - KOMMERSIELLA VERKSAMHETER
Belopp i tusentals kronor
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ENERGI 
Budgeterad intäkt 2023 är hög främst beroende på det förväntade höga elpriset i kombination med ökad produktion. Om pristak för elproducenter 
införs kommer det påverka intäkterna kraftigt nedåt, främst under Q1 2023.

Under 2024 och framåt prognostiseras elpriserna sjunka.

Kostnaderna ökar 2023 och framåt. Inflation, ökad produktion samt högre underhållskostnader för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet i 
anläggning är största orsakerna. Risk inom affärsområdet är att köpa in tillräckligt med biobränsle för denna höga ambition då det råder råvarubrist 
på marknaden.

Under 2024 och 2025 förväntas kostnaderna vara fortsatt höga på grund av inflation. Marginalerna sjunker på elproduktionen, vilket blir en utmaning 
att optimera och balansera affären.

BIOGAS
2022 ingicks ett samarbetsavtal med St1 som innebär att vi skall fortsatt behandla och producera rågas medan St1 fr o m år 2024 uppgraderar och 
distribuerar gasen. 

Prognostiserad intäkt 2024 och framåt baseras på ett antaget högre gaspris samt ökad produktion av rågas (40 GWh) med försäljning till 
samarbetspartner.

Under perioden har förutsatts produktionsstöd från energimyndigheten, möjlighet finns att stödet blir större då indikationer getts om utökning av 
potten.

Kostnadsbilden 2023 är hög då vi fortsatt uppgraderar gasen med en uttjänt anläggning. 2024 förändras kostnaderna genom avyttring av äldre 
anläggningar, minskade underhållskostnader och St1 tar över uppgradering av rågas samt distribution.

VATTENKRAFT
Stabil verksamhet som gynnas av de höga elpriserna på marknaden. 

Påverkas väldigt lite av inflationen då verksamheten inte är särskilt kostnadsdrivande. 

Till följd av renoveringen av tuben i Haby 2022 ökar avskrivningskostnaderna.’

INSAMLING OCH ÅTERVINNING
Budgeterade intäkter inom återvinning stiger men inte i takt med ökad kostnadsbild vilket gör att marginalerna går ner 2023. 

Stora fluktuationer på materialersättningar bidrar till mycket preliminär intäktsbild.

Hösten 2022 bildades Cirkulär masshantering, en ny avdelning inom återvinning som har stor potential att bidra med nya intäkter genom utveckling 
av nya kommersiella produkter utöver deponi som är kärnverksamheten. I prognos ser vi ett nytt utökat miljötillstånd under senare delen av 2024.

En förstärkt organisation skall bidra till nya affärsmöjligheter. 

Budgeterade kostnader ökar främst på grund av högre kostnader för insamling, så som fordonskostnader och bränsle. 

Ruttoptimering samt ökad nyttjandegrad av fordon skall bidra till att förbättra kostnadsbilden.

Utmaningar inom affärsområdet är den höga konkurrensen om chaufförer. Vi ska satsa på att vara en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö 
för att bibehålla och rekrytera kompetent personal.

ENERGITJÄNSTER
Budget 2023 baseras på något högre takt av vattenmätarbyten samt kommunikationsutrustning på äldre fjärrvärmecentraler, vilket ger något högre 
intäkter och även kostnader.

Då vi ser ökad efterfrågan på energitjänster planeras för förstärkning på personalsidan. 
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UTFALL 2021 BUDGET 2022 PROGNOS 2022 BUDGET 2023 PROGNOS 2024 PROGNOS 2025

Rörelsens intäkter

Avfallshantering 103 673 109 208 113 097 125 025 136 185 148 349

El 38 0 208 0 0 0

Vatten och avlopp 265 692 278 938 273 658 281 563 303 561 327 288

Övriga intäkter 5 353 4 270 7 868 5 703 19 454 19 460

Interna intäkter 19 729 19 016 18 806 19 425 18 050 19 356

Summa intäkter 394 485 411 432 413 636 431 716 477 250 514 453

Rörelsens kostnader

Bränsle, material, driftentr, trpt o aska -55 715 -58 145 -59 349 -55 413 -50 067 -51 570

Energikostnader -18 231 -19 290 -23 533 -29 399 -24 285 -23 338

Reparationer och underhåll -11 491 -9 680 -12 484 -11 975 -11 405 -11 744

Transportmedel -7 925 -9 777 -11 665 -22 246 -23 128 -22 613

Övriga externa kostnader -17 348 -13 117 -15 834 -17 934 -18 471 -19 021

Interna kostnader -125 530 -139 797 -143 042 -142 565 -143 966 -147 389

Personalkostnader -37 542 -44 952 -43 418 -52 189 -53 612 -54 584

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan -78 236 -78 593 -77 713 -80 158 -91 595 -94 028

Summa rörelsekostnader -352 016 -373 351 -387 038 -411 880 -416 528 -424 287

Rörelseresultat 42 469 38 081 26 598 19 837 60 722 90 165

Finansiella intäkter  
och kostnader

Ränteintäkter 9 0 0 0 0 0

Räntekostnader -31 538 -33 221 -33 221 -43 580 -52 739 -64 737

Resultat efter finansiella poster 10 940 4 860 -6 624 -23 743 7 984 25 428

Bokslutsdispositioner

Justering resultat taxefinansierade 
verksamheter

-9 317 -4 860 6 624 23 743 -7 984 -25 428

Resultat 1 623 0 0 0 0 0

RESULTATRAPPORT - TAXEFINANSIERADE VERKSAMHETER
Belopp i tusentals kronor
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VATTEN OCH AVLOPP
Budget 2023 omfattar en genomsnittlig ökad taxa för vatten- och avloppstjänster med 4%.

I rörelsens kostnader ser vi en stor inflationspåverkan inom de flesta materialslag och tjänster. 

Höga elpriser 2023 för att sedan i prognos 2024 och 2025 sjunka tillbaka.

Stigande räntekostnader under hela perioden beror på högre ränteläge samt nyinvesteringar. 

KOMMUNALT AVFALL
Budget 2023 omfattar en genomsnittlig ökad återvinningstaxa med 8 %.

Ersättning till kommuner för fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) är beslutad till 1 januari 2024. Miljö och avfallsbyrån har fått i uppdrag 
att ta fram en ersättningsmodell.

I slutet av 2023 beräknas Sortera mera hemma projektet vara fullt driftsatt, vilket innebär att alla villor och småhus i Borås kommun har 
fastighetsnära insamling.

I prognos 2024 och framåt finns en preliminär beräknad intäkt, baserad på det förslag som Miljö och avfallsbyrån tagit fram (ej ännu beslutat).

I prognos 2022 ser vi en stor inflationspåverkan på främst fordons-, bränsle och påskostnader, vilket kvarstår i budget 2023 och i prognos 
kommande år.

En förändring i budget är att vi tar över slamentreprenaden i egen regi 2023. Detta påverkar kostnadsbilden med minskade driftsentreprenader 
medan personal- och fordonskostnader ökar.

Årsskiftet 2023/2024 avvecklas sorteringsanläggning samt kostnader för vita och svarta påsar avgår.

Avskrivningskostnader tillkommer 2024 för Sortera mera hemma projektet.

Betydande förändringar inom kommunalt avfall
Regeringen har beslutat om nya regler som ska göra det enklare för hushåll att sortera förpackningsavfall. Förändringen innebär att kommunerna tar 
över ansvaret för insamlingen och att insamlingskärl skall finnas nära hemmet. Dessutom ska insamling av förpackningar erbjudas på större populära 
platser utomhus, som till exempel parker och torg större än 2000 kvm och där det förekommer betydande mängder förpackningsavfall.

Förpackningsinsamling på parker och torg införs 1 januari 2026, medan den så kallade fastighetsnära insamlingen ska vara implementerad 1 januari 
2027.

För oss innebär det att utöka insamling av förpackningsmaterial även till flerbostadshus, vilket inte ingick i Sortera hemma projektet. Det innebär 
också översyn/övertagande av återvinningsstationer i kommunen samt insamlingsansvar kring större parker och torg.

I prognos finns inga intäkter eller kostnader upptagna för tillkommande åtaganden.
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UTFALL   
2021-12-31

BUDGET  
2022-12-31

PROGNOS  
2022-12-31

BUDGET 
2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar* 4 957 111 5 350 267 5 287 154 5 643 338

Lager 54 401 55 000 60 000 60 000

Fordringar 266 684 275 000 250 000 235 000

SUMMA TILLGÅNGAR 5 278 196 5 680 267 5 597 154 5 938 338

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 174 608 143 612 267 905 408 225

Obeskattade reserver 521 500 585 232 521 500 521 500

Avsättningar 217 195 225 464 218 242 178 288

Långfristiga skulder 3 840 668 4 317 626 4 031 508 4 272 325

Kortfristiga skulder 524 227 408 333 558 000 558 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 278 196 5 680 267 5 597 154 5 938 338

*Andel anläggningstillgångar av totala tillgångar 93,9% 94,2% 94,5% 95,0%

BALANSRÄKNING
Belopp i tusentals kronor
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EKONOMISKA NYCKELTAL UTFALL 2021 BUDGET 2022 PROGNOS 2022 BUDGET 2023

Resultaträkning

Omsättning 1 224 533 1 166 811 1 290 663 1 477 483

Resultat före dispositioner och skatt 65 863 55 982 93 297 172 047

Balansräkning

Balansomslutning 2 975 493 3 040 496 3 103 248 3 178 490

Obeskattade reserver 521 500 585 232 521 500 521 500

Eget kapital* 155 446 124 450 248 743 389 063

Övriga nyckeltal

Rörelsemarginal, procent 1) 13,5 13,3 15,8 21,3

Resultatmarginal, procent 2) 7,9 7,4 10,6 16,6

Avkastning på totalt kapital, procent 3) 3,1 3,3 4,5 6,9

Självfinansieringsgrad, procent 4) 101,6 99,9 130,0 205,3

Soliditet, procent 6) 19,1 19,9 21,4 25,3

EKONOMISKA NYCKELTAL - KOMMERSIELLA VERKSAMHETER
Belopp i tusentals kronor om inget annat anges

ÖVRIGA NYCKELTAL UTFALL 2021 BUDGET 2022 PROGNOS 2022 BUDGET 2023

Omsättning per anställd 3 622 3 183 3 533 3 808

Rörelsemarginal, procent 1) 11,3 12,1 13,0 16,6

Resultatmarginal, procent 2) 4,9 5,3 6,8 10,2

Avkastning på totalt kapital, procent** 3) 2,6 2,4 3,0 4,1

Självfinansieringsgrad, procent 4) 71,4 60,4 79,9 80,7

Kassalikviditet, procent 5) 61,2 80,8 55,6 52,9

Soliditet, procent 6) 11,2 10,7 12,2 13,8

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr 7) 0,23 0,20 0,23 0,24

Räntetäckningsgrad, ggr 8) 1,8 1,8 2,1 2,6

Skuldränta, procent 9) 1,6 1,4 1,5 1,7

Skuldsättningsgrad, procent 10) 796,6 833,8 720,7 622,2

EKONOMISKA NYCKELTAL - HELA BOLAGET
Belopp i tusentals kronor om inget annat anges

* Det egna kapitalet ligger på de kommersiella verksamheterna förutom 19,2 mnkr som tillhör de taxefinansierade verksamheterna enligt 
särredovisningen.  
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DEFINITIONER   

1. Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen.    

2. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av omsättningen.  

3. Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.    

4. Kassaflöde från den löpande verksamheten i procent av betalflöde Investeringar.

5. Omsättningstillgångar i procent av de kortfristiga skulderna.     

6. Eget kapital plus 79,4 procent av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.  

7. Omsättning i procent av balansomslutningen. 

8. Resultat före finansiella kostnader dividerad med finansiella kostnader. 

9. Räntekostnader i procent av summa skulder, plus 79,4 procent av de obeskattade reserverna.

10. Summa skulder plus 20,6 procent latent skatteskuld av obeskattade reserver i förhållande till eget  
kapital plus 79,4 procent av de obeskattade reserverna.
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BUDGET 2022 PROGNOS 2022 BUDGET 2023

Den löpande verksamheten

Budgeterat rörelseresultat (EBIT) 138 243 165 251 240 643

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0

-Avskrivningar 243 427 240 875 250 199

-Upplösning VA-fond -7 254 -7 254 -7 254

-Anslutningsavgifter VA årlig återföring -3 548 -3 637 -4 109

Justering för poster som skall ingå i kassaflödet

-Erlagd ränta -77 400 -78 578 -92 340

-Nya anslutningsavgifter VA (genomsnitt) 23 000 23 000 23 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten 316 467 339 657 410 140

Investeringsverksamheten

Investeringar -523 685 -424 928 -508 500

Kassaflöde från investeringsverksamheten -523 685 -424 928 -508 500

Finansieringsverksamheten

Amortering reverslån -50 000 0 0

Amorteringar EMC lån -133 333 -133 333 -133 333

Koncernbidrag -10 000 -10 000 -10 000

Förändring koncernkonto 400 551 278 604 241 693

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 207 218 135 271 98 360

FINANSIERINGSANALYS
Belopp i tusentals kronor

FINANSIERINGSBEHOV 2023, ÖNSKAD KREDITLIMIT 

Under 2023 ser bolaget inget behov av förändrad limit på koncernkontot.
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INVESTERINGSPLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kommersiell verksamhet

Nät 48 62 52 52 52 52 52

Anläggningar 185 137 90 127 102 77 77

Summa Kommersiell verksamhet 233 199 142 179 154 129 129

Taxefinansierad verksamhet

Nät 88 85 85 85 85 85 85

Anläggningar 53 63 63 108 63 458 60

Summa Taxefinansierad verksamhet 140 148 148 193 148 543 145

Strategiska projekt

Investeringar Återvinningsstrategi 45 165

Nytt vattenverk 1 400

Investeringar Fjärrvärmestrategi 50 125 125

Övriga ej beslutade strategiska investeringar 100 100 100

Summa Strategiska projekt 45 1 615 125 125 100 100 100

TOTALT 418 1 962 415 497 402 772 374

BETALFLÖDE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kommersiell verksamhet

Nät 64 48 47 47 47 47 47

Anläggningar 125 102 57 42 64 118 115

Summa Kommersiell verksamhet 189 150 104 89 111 165 162

Taxefinansierad verksamhet

Nät 95 84 84 84 84 84 84

Anläggningar 125 112 14 14 18 464 69

Summa Taxefinansierad verksamhet 220 196 98 98 102 548 153

Strategiska projekt

Investeringar Återvinningsstrategi 30 58 83 54 10

Nytt vattenverk 70 250 500 500 150

Investeringar Fjärrvärmestrategi 30 100 100 70

Övriga ej beslutade strategiska investeringar 40 60 60

Summa Strategiska projekt 100 338 683 654 270 60 60

TOTALT 509 684 885 841 483 773 375

INVESTERINGAR
Belopp i miljoner kronor
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SAMMANFATTNING INVESTERINGAR
Bolagets investeringsbudget består av olika kategorier av investeringar. Reinvesteringar i nät och anläggningar.

I bolagets strategiska investeringar ingår investeringar som ska bidra och leverera till bolagets strategiplaner och övergripande mål beskrivna i 
affärsplanen. 

Den enskilt största posten i de strategiska projekten är framtida dricksvattenförsörjning för Borås. 

Projektet syftar till att skapa redundans och kapacitetshöjning av vattenförsörjningen i Borås. Delbeslut om detaljprojektering togs 2022 med 100 
mnkr.

Den förra indikationen var tagen i ett tidigt stadie. Nu pågår en förstudie för att göra ett beslutsunderlag med säkrare kalkyler. För att ändå indikera 
ett kapitalbehov i en lång plan har vi tittat på liknande vattenverk och lägger in en kalkylindikation på 1,5 miljarder. Denna skall dock endast ses som 
en grov preliminär indikation. Investeringssumman tas fram i samband investeringsbeslutet.

I samband med att det nya vattenverket står klart ska Sjöbo vattenverk stängas i upp till ett år för renovering av bassänger, ledningar och teknisk 
utrustning.

Den framtida fjärrvärmestrategin togs fram under 2022. Det kommer sannolikt att finnas lönsamhet i att komplettera med nya anläggningar/
produktionstekniker någon gång under 7-årsplanen. Investeringen är ej specificerad mer än vad som beskrivs i Fjärrvärmestrategin. 

I Borås som textilstad finns en ambition att ta en viktig position kring återanvändning och återvinning av textila material. Under 2023-2024 planeras 
en utredning kring hur marknaden för en anläggning för textilåtervinning kan se ut, vilka möjligheter som finns och vilka investeringar som behöver 
tas för att uppnå denna ambition. I utredningen ska också definieras vilken position i värdekedjan som bolaget ska ta.  Summan är reserverad för att 
något troligtvis kommer att göras inom området.  

Investeringen i en eventuell kretsloppspark syftar till att dels ersätta Lusharpans återvinningscentral samt att utveckla återanvändning och 
återvinning. Inga beslut är ännu fattade och beloppet är en uppskattning och posten ingår inom den framtida återvinningsstrategin som arbetas 
fram.

Under slutet av 2022 kommer beslutet av ett skiljedomsförfarande mellan Borås Energi och Miljö och Serneke. Med tanke att vi utgår från att vi går 
skadelösa så är ingen kostnad upptagen. Arbete kommer att utföras under 2024-2025. 

I de planerade investeringarna ingår en viktig del där vi följer Borås Stads ambition att öka andelen solenergi och därför ingår i budget för varje år 
avsatta medel för att utöka solceller på våra fastigheter. 

Även utredning kring en solcellspark ingår i planerade investeringar under kommande åren.

Bolaget gör en bedömning enligt Borås Stads vägledning för gröna projekt i investeringsbudget kring vilka av våra investeringar 2023 som kan 
bedömas som gröna projekt. Av bolagets ca 420 mnkr i investeringsbeslut för 2023 görs bedömningen att ca 30 % räknas som gröna enligt stadens 
vägledning. Noteras att bedömningen för Borås Stad inte är densamma som EU taxonomi där BEM ännu ej omfattas. 
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Verksamhetsplan 
 
 

Investeringar, förbättringar och underhåll    
Underhållsmässigt löper det planerade inre underhållet på, med fortsatt målsättning att 
upprätthålla en jämn nivå i vårt lägenhetsbestånd till hyresgästernas belåtenhet. 
Balkongrenovering har genomförts under året. Fasadmålning under sommaren. I slutet av 2022 
kommer 12 entréer på Tärnan att byggas om och moderniseras med bland annat ökad 
tillgänglighet. 
 
 

Nyproduktion 
Tillsammans med Järngrinden i Borås har vi skapat inte mindre än 121 nya hyresrätter i centrala 
Fristad. Området kallas Prästhöjden. För FRIBOs del handlar det om 29 Trygghetsbostäder i ett 
hus. Hög tillgänglighet och generösa gemensamma ytor i huset ska ge ett högklassigt boende för 
äldre och blir en del av ett kluster med seniorboenden runt Skogslid. Huset byggs med både 
stomme och fasad i trä. Inflyttning sker maj 2023. 
 
FRIBO har i dialog med Mark & Exploatering skickat in en Markanvisningsansökan för byggnation 
av ca 50 hyresrätter i Sparsör. Ett radhusliknande projekt där barnfamiljer är i fokus då 
byggnationen planeras bredvid den förskola som Borås Stad kommer bygga i närtid. Viktigt dock 
att avvakta byggstart tills vi ser att allt som byggs i Fristad hyrs ut. Planen är att bygga i tre 
etapper under 2024-2029. 
 
 

Kvalitets- och miljöarbete  
Vårt verksamhetsledningssystem är reviderat av Svensk Certifiering AB och vi har fortsatt en 
certifiering enligt ISO 14001:2015. Ledningssystemet drivs tillsammans med 4 andra 
bostadsbolag i 4 andra kommuner. Läs mer på 7miljo.se. 
Vi jobbar aktivt för att bli helt fossilfria i vår egen verksamhet till 2030. 
 
 

Framtid 
Vi känner tillförsikt inför framtiden på både kort och lång sikt. Vi har inte haft några vakanser i år 
heller och det är fortsatt kö till alla lägenheter. 
Genom aktivt deltagande i näringslivet på olika sätt vill vi vara med och medverka till att Fristad 
förblir en tillväxtort. Ett rikt näringsliv och hög service ger nöjda invånare i den norra delen av 
kommunen vilket i förlängningen skapar ett brett underlag för bostadsbolaget. 
 
 

Ekonomi 
Bolaget redovisar enligt K2. Bifogar till denna verksamhetsplan en prognos för bolagets 
ekonomiska utveckling fram t o m år 2027. Prognosen innehåller bokslut 2021, prognos för 2022, 
budget för 2023 samt plan för 2024–2027. Denna bygger på ett antal antagande, vilka 
sammanfattas på sidan FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos.  
Hyrorna för 2023 kommer att fastläggas definitivt vid hyresförhandlingar, som kommer att hållas 
under perioden januari-mars 2023. Nya hyror gäller normalt från 1 april. 
 
 

Lån/limit 
Lånen ligger hos Internbanken. Sedan början av 2017 sköts räntesäkringen av Internbanken. 
Ingen limithöjning 2023 är planerad. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos 
 
 
Vår plan avser en flerårsprognos.  
 
Förutsättningar för planen: 
-     År 21 avspeglar vårt senaste bokslut och ligger till grund för budget/prognos år 22 
samt plan 23–27. 
- Extern marknadsvärdering gjord under 2022. 
 
 
Följande antaganden är gjorda i övrigt: 
 
 INTÄKTER 
1. Hyror bostäder höjs med 4% per år 2021. 
2. Hyror lokaler höjs med 2% per år. 

 
       KOSTNADER   

1. Vatten & avlopp höjs med 4% årligen. 
2. Avfall höjs med 8% 
3. El höjs med 10% 2023 och 2026 
4. Övriga poster höjs med 2-6% årligen. 

 
INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR 
1. Investering i befintliga byggnader sätts till ca 3 500 kkr. per år 2023–2027. 
2. Investering i maskiner och inventarier sätts till 400 kkr. per år. 
3. Investering i nytt bostadsområde med 29 nya lägenheter, Trygghetsbostäder, finns 

inlagd i planen, 75 000 kkr, med färdigställande och inflyttning maj 2023. 
4. Investering i nytt bostadsområde med ca 16 nya lägenheter, Sparsör Paradiset, finns 

inlagd i planen, 40 000 kkr, med färdigställande och inflyttning jan 2026. 
5. Avskrivningar tillkommer med 2% för byggnader, 5% för markanläggningar o 20% för 

maskiner och inventarier. 
 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
1. Räntekostnaden är avhängig av vår genomsnittsränta som sätts till 2,3% inklusive 

internbanksavgift för 2023, därefter höjs den i några steg fram till 2027. 
2. Våra amorteringar anges med hänsyn till vårt behov av rörelsekapital. 

 
NEDSKRIVNING 
- 
 
SKATTER. 
Betald bolagsskatt sätts till 22% per år under perioden. 
 
ÖVRIGT 
Balanslikviditeten är satt till 40. 

 
 
   



Resultaträkning

Fristadbostäder AB

Budget och prognos 2023-2027

Tkr
Budg/Progn

2022
Prognos->

2023 2024 2025 2026 2027
HYRESINTÄKTER
Bostadsintäkter 40 318 45 131 46 858 48 216 51 214 52 652
Hyresbortfall-bostäder -80 -1 155 -80 -80 -80 -80
Rabatter 0 0 0 0 0 0
Lokalintäkter 1 061 1 182 1 206 1 230 1 254 1 279
Hyresbortfall/rabatter-lokaler 60 60 60 60 60 60
Övriga hyresintäkter 950 969 988 1 008 1 028 1 049
Hyresbortfall/rabatter-övr. hyresint. 0 0 0 0 0 0
Övriga intäkter från hyresgäster 515 610 615 621 666 671
Resultat vid försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
SUMMA INTÄKTER 42 824 46 797 49 648 51 055 54 142 55 631

FASTIGHETSKOSTNADER
Underhåll 3 500 3 500 3 570 3 641 3 714 3 789
Lägenhetsunderhåll 4 000 4 000 4 080 4 162 4 245 4 330
Summa underhållskostnader 7 500 7 500 7 650 7 803 7 959 8 118

Fastighetsskötsel 4 200 4 366 4 497 4 631 4 795 4 937
Reparationer 1 600 1 648 1 697 1 748 1 801 1 855
Fastighetsel 1 000 1 140 1 163 1 186 1 324 1 349
Vatten 1 800 1 912 2 008 2 108 2 236 2 344
Sophantering 1 200 1 336 1 441 1 512 1 608 1 685
Uppvärmning 5 500 5 738 5 909 6 085 6 316 6 501
Fastighetsförsäkringar 270 295 302 309 327 333
Fastighetsanknuten administration 4 100 4 317 4 532 4 759 5 007 5 256
Övriga driftkostnader 2 700 2 793 2 876 2 963 3 060 3 151
Summa driftskostnader 22 370 23 545 24 425 25 302 26 474 27 412
Fastighetsskatt bostäder 520 520 520 520 520 520
Fastighetsskatt lokaler 26 26 26 26 26 26
SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER 30 416 31 591 32 621 33 651 34 979 36 076

DRIFTNETTO 12 408 15 206 17 027 17 404 19 163 19 555

Övriga förvaltningsintäkter 0 0 0 0 0 0
Övriga förvaltningskostnader 0 0 0 0 0 0
Övriga förvaltningsintäkter netto 0 0 0 0 0 0

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR
Avskrivning immat.tillg 0 0 0 0 0 0
Avskrivning byggnader 5 300 6 800 6 800 6 800 7 550 7 550
Avskrivning mark anl. 900 900 900 900 900 900
Avskrivning M/I 300 300 300 300 300 300
Nedskrivning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
Utrangeringar av komponenter 0 0 0 0 0 0
Summa av- och nedskrivningar 6 500 8 000 8 000 8 000 8 750 8 750

BRUTTORESULTAT 5 908 7 206 9 027 9 404 10 413 10 805

Centrala adm. och försäljningskostnader 0 0 0 0 0 0

 Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0

RÖRELSERESULTAT 5 908 7 206 9 027 9 404 10 413 10 805

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.
Ränteintäkter 3 3 3 3 3 3
Räntekostnader 3 111 4 499 5 900 5 873 6 321 6 515
Aktiverad ränta nybyggnation 0 0 0 0 0 0
Summa finansnetto -3 108 -4 496 -5 897 -5 870 -6 318 -6 512

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. 2 800 2 711 3 130 3 535 4 095 4 294

Över/under avskrivningar fastigh. 0 0 0 0 0 0
Över/under avskrivningar övr. 0 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0 0
Bolagsskatt-betald 0 0 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0
Övriga bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0
NETTORESULTAT 2 800 2 711 3 130 3 535 4 095 4 294



Balansräkning
Fristadbostäder AB

Budget och prognos 2023-2027

Tkr
Utfall

2021
Budg/Progn

2022
Prognos->

2023 2024 2025 2026 2027
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0 0

Byggnader 205 586 200 286 262 982 256 182 249 382 281 832 274 282
Nedskrivningar byggnader 0 0 0 0 0 0 0
Mark 20 031 20 031 20 031 20 031 20 031 20 031 20 031
Markanläggningar 10 630 9 730 8 830 7 930 7 030 6 130 5 230
Summa fastigheter 236 247 230 047 291 843 284 143 276 443 307 993 299 543

Maskiner och inventarier 803 903 1 003 1 103 1 203 1 303 1 403

Finansiella anl. Tillgångar 40 40 40 40 40 40 40
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 237 090 230 990 292 886 285 286 277 686 309 336 300 986

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 291 300 300 300 300 300 300
Övriga fordringar 681 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Likvida medel 2 049 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 3 021 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700

SUMMA TILLGÅNGAR 240 111 234 690 296 586 288 986 281 386 313 036 304 686

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt eget kapital 31 302 34 102 36 813 39 943 43 477 47 573 51 866
SUMMA EGET KAPITAL 31 302 34 102 36 813 39 943 43 477 47 573 51 866

Obeskattade reserver 405 405 405 405 405 405 405

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0 0
Övriga avsättningar 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA AVSÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0 0

Långfristiga skulder 196 850 192 012 251 197 240 467 229 333 256 887 244 244

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 3 602 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Övriga kortfristiga skulder 8 281 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 11 883 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500

S:A SK. OCH EGET KAPITAL 240 440 235 019 296 915 289 315 281 715 313 365 305 015

Boa 39 534 39 534 41 481 41 481 41 481 42 831 42 831
Loa 1 600 1 600 1 757 1 757 1 757 1 757 1 757
Summa yta 41 134 41 134 43 238 43 238 43 238 44 588 44 588
Antal lägenheter 611 611 640 640 640 656 656
Antal lägenheter outhyrda 1 1 1 1 1 1 1



Nyckeltal
Fristadbostäder AB

Budget och prognos 2023-2027

Tkr
Budg/Progn

2022
Prognos->

2023 2024 2025 2026 2027
Finansiering
Balanslikviditet 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Marknadsvärde 
Marknadsvärde enligt värdering IB 423 000 423 000 498 000 498 000 498 000 538 000
Indexuppräkning Marknadsvärde (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Påverkan på marknadsvärdet 0 75 000 0 0 40 000 0
Marknadsvärde enligt värdering UB 423 000 498 000 498 000 498 000 538 000 538 000

Övervärde i fastigheter 192 953 206 157 213 857 221 557 230 007 238 457

Nyckeltal
Direktavkastning  bokfört värde % 5,4 5,2 6,0 6,3 6,2 6,5
Direktavkastning marknadsvärde % 2,9 3,3 3,4 3,5 3,7 3,6

Soliditet synlig 15 13 14 16 15 17
Soliditet marknadsvärde 53 48 51 53 51 53

Avkastning på eget kapital 8,48 7,58 8,09 8,41 8,93 8,58
Avkastning på eget kapital marknadsvärde 1,15 1,04 1,15 1,24 1,37 1,36
Avkastning på totalt kapital 2,49 2,71 3,08 3,30 3,50 3,50
Avkastning på totalt kapital marknadsvärde 1,37 1,53 1,78 1,86 1,98 1,97

Belåningsgrad 83 86 85 83 83 82
Belåningsgrad marknadsvärde 45 50 48 46 48 45

Självfinansieringsgrad 2 325 15 2 782 2 884 32 3 261

Övriga Nyckeltal
Hyra Bostäder kvm 1 020 1 088 1 130 1 162 1 196 1 229
Outhyrt % bostäder 0,2 2,6 0,2 0,2 0,2 0,2
Hyra Lokaler 663 673 686 700 714 728
Outhyrt % lokaler -5,7 -5,1 -5,0 -4,9 -4,8 -4,7
Driftskostnader/kvm 544 545 565 585 594 615
Underhållskostnader/kvm 182 173 177 180 179 182
Driftnetto/kvm 302 352 394 403 430 439
Driftnetto tkr 12 408 15 206 17 027 17 404 19 163 19 555

Överskottsgrad 29 32 34 34 35 35
Resultat före bokslutsdisp. 2 800 2 711 3 130 3 535 4 095 4 294
Nettoresultat 2 800 2 711 3 130 3 535 4 095 4 294

Avkastning på totalt kapital 2,49 2,71 3,08 3,30 3,50 3,50
Bruttoränta 1,60 2,03 2,40 2,50 2,60 2,60
Riskbuffert 0,89 0,68 0,68 0,80 0,90 0,90

Skuldsättningsgrad ggr 5,6 6,8 6,0 5,3 5,4 4,7
Räntetäckningsgrad % 190 160 153 160 165 166
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Verksamhetsplan för 2023–2025 
 

Strategiska målområden 
Styrelsens strategiska målområden innebär att bolaget ska vara ett kundfokuserat och affärsmässigt 
företag med ett attraktivt varumärke – hos oss vill man bo och hos oss vill man arbeta. De strategiska 
målen ska leda bolaget i sitt arbete mot visionen på ett socialt, ekologisk och ekonomiskt hållbart 
sätt. 

Styrelsen tillsammans med bolag har jobbat utefter modellen företagspyramiden. Ett visuellt redskap 
för att ta sig igenom Bolagets viktiga beståndsdelar och som skapar ett framgångsrikt och långsiktigt 
bolag med kunden i fokus och för att vi bryr oss om. 

 

 

 

Vår vision 
En bättre värd 

 

Våra fyra långsiktiga mål 
Vi överträffar kundens förväntningar 

Våra kvarter är blomstrande & välmående 

Vi erbjuder livskvalité med hemmet i fokus 

Vi är stolta medarbetare med gemensam värdegrund 
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Vi överträffar kundens förväntningar 

 Vi har kundens fokus, förstår och möter kundens medvetna och omedvetna behov. 
 Vi har erbjudanden som möter våra kunders olika förväntningar. 
 Vi arbetar med att ständigt förbättra kundupplevelsen 

 - Vi agerar innan kunden reagerar. 
 Våra kunder känner sig hemma. 

 
 

Våra kvarter är blomstrande och välmående 

 Våra kvarter upplevs trygga och människor känner tillit till oss, grannen  
och trivs i sitt kvarter. 

 Våra kvarter är levande med ett rikt utbud av närservice, marknadsplatser, kultur och 
föreningsliv. 

 Våra kvarter är rena och präglas av omtanke, kunderna är stolta över sitt boende. 
 Vi är en aktiv partner med våra kunder, Borås Stad och näringslivet, så att alla är en del av 

gemenskapen /samhället. 
 
 

Vi erbjuder livskvalité med hemmet i fokus 

 Vid investeringar och underhåll möter vi framtidens krav i hållbarhet och behov. 
 Vårt ’boendelab’ ger oss kunskaper om framtidens hem och möjlighet att testa nya lösningar 

ex tjänster, låssystem, flexibla planlösningar, material. 
 Vi utvecklar kvarter och hem i nära samarbete med kunder och utvalda aktörer.  
 Vi har implementerad en Bostäderstandard som tillsammans med en känd 

underhållsplan ger oss hög kvalitet och kostnadseffektiv förvaltning. 
 
 
Vi är stolta medarbetare med gemensam värdegrund/ kultur: 

 
 Vi har ett tillitsbaserat ledarskap. 

- vad kan jag bidra med för att andra ska lyckas ännu bättre imorgon? 
 Vi är en lärande organisation. 
 Vi har standardiserade arbetssätt som grund till ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet. 
 Vi har trygga och säkra arbetsplatser. 

 
 

Verksamhetsstyrning 

Vi arbetar systematiskt med utveckling och förbättringar. I huvudsak innebär processen att våra 
strategiska och långsiktiga mål, som sätts i samråd med ägare, utgör grunden för årliga affärs- och 
verksamhetsmål. Dessa mål visualiseras och följs upp månadsvis genom så kallade KPI:er, (key 
performance index) de utgör också grunden för det decentraliserade utvecklingsarbete på respektive 
avdelning.  
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Till varje verksamhetsmål kopplas sedan ett antal aktiviteter där medarbetare involveras i 
genomförandet. Målutveckling, trender och genomförandet av olika aktiviteter analyseras varje 
månad av ledning och avdelningar, så att eventuella avvikelser snabbt kan hanteras. 

 

Strategi och verksamhetsplan 

2021 tog ledningsgrupp och styrelse beslut om bolagets strategi för de kommande åren. Strategin 
uttrycks i en så kallad transformationskarta. Transformationskartan beskriver dels mål, tillstånd, som 
skall uppnås årsvis men visar också hur bolaget på ett strukturerat sätt skall nå de långsiktiga målen. 
Transformationskartan utgör således även vår verksamhetsplan som tydligt visar vad vi skall 
prioritera och vilka mål/tillstånd som skall nås under året. 

 

 

Nyproduktion 2022–2024 

I bolagets ägardirektiv fastställda av årsstämman 2019 är ett av målen för bolagets verksamhet att vi 
under mandatperioden skapar minst 400 nya bostäder. Bostäder har lyckats med detta och har 
producerat drygt 400 lägenheter under mandatperioden 2019–2022. 

Det senaste årets turbulens i form av krig, politisk osäkerhet och kraftigt stigande energipriser och 
inflation kommer innebära att vi noga får överväga beslut om att sätta igång nya projekt. 

Bolaget möter förutom ökade kostnader även utmaningar i nyproduktion med dyrare markpriser, 
dyrare och försenade planprocesser samt högre krav på energiprestanda då staden förväntar sig 
bättre resultat än kraven i BBR 25: 
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 Bostäder i flerfamiljshus som har en energiprestanda per kvadratmeter och år som är minst 
15 % bättre än gällande regelverk (Boverkets byggregler, BBR 25) 

 Lokaler som har en energiprestanda per kvadratmeter och år som är minst 20 % bättre än 
gällande regelverk (Boverkets byggregler, BBR 25) 

 Utöver låg energianvändning ska klimatpåverkan från byggprocessen minska via ex. stomme i 
trä, klimatförbättrad betong eller andra materialval. 

 

Pågående 

Det projekt som just nu är under byggnation är Glesvingen 17 på Herrljungavägen, 107 
studentbostäder. Projektet är i sin slutfas och inflyttningen i de 107 lägenheterna likaså. 

Under året färdigställdes även Kasernen 1, Regementsstaden med 144 lägenheter varav 48 som 
trygghetsboende.  

 

Planering 

Vi har många möjliga nyproduktionsprojekt i vår portfölj och beroende på hur konjunkturen 
utvecklas kommer följande projekt att påbörjas 2023. 

 Kronängsparken i Norrby, förväntad byggstart av förskola på 2 plan samt ca 60 
studentlägenheter 

 Befintlig lokal på Sjöbo Torg byggs om till bland annat mötesplats och bibliotek för att sedan 
hyras av staden. 

 Kamgarnsgatan, Brämhult, 56 lägenheter. 
 

Bland de projekt som står i tur åren därefter kan nämnas Svärdsfästet 4 (60 lgh), Ramnås 5 & 6 (80 
student-lgh), Viskaholm (ca 100 lgh), Solhem Östermalm (50 lgh), Marsken Kråkekärrsgatan (50 lgh). 
Totalt i dessa projekt rör det sig om ytterligare ca 340 lägenheter varav 60 studentlägenheter. 
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Budget 2023      -       Resultaträkning 

 

 
 

Det konjunkturella läget i Sverige och världen och den osäkerhet som råder, har varit frågor som vi 
stött och blött i budgetarbetet för verksamhetsåret 2023. Det allmänna läget avseende inflation ger 
oss betydande kostnadsökningar för nästa år.  

Årets hyresförhandlingar kommer snart att starta och vi hoppas på en högre och mer rimlig höjning 
än tidigare år. Intäktsökningen är nödvändig för att vi ska kunna ha en avkastning som vi kan 
återinvestera i våra fastigheter, i förvaltningen och i arbetet att skapa bra och trygga boenden för 
våra hyresgäster. Vi jobbar ständigt med effektivisering av vår verksamhet vilket är extra angeläget 
eftersom vi de senaste åren inte fått täckning för våra kostnadsökningar genom höjda hyror.  

Taxebundna kostnader ökar rejält, tack vare en del bra avtal och tidigare gjorda 
energieffektiviseringar, räknar vi med genomsnittliga kostnadsökningarna kring 2,5–8%.  

Vi får också kostnader som uppkommer via andra samhälleliga beslut, såsom till exempel ny 
sophanteringsrutin från år 2023.  
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För att möta dramatiska utvecklingen på kostnadssidan minskar vi det planerade underhållet relativt 
2022 med ca 13 mkr. Men vi gör också en satsning standardhöjande åtgärder avseende kök där vi gör 
ett test med Modexakök. Budget för detta är satt till 5,8 mkr. Standardhöjningar vid renovering av 
kök, badrum, med mera påverkar våra intäkter positivt över tid, men innebär ett minskat resultat 
under de första åren pga. raka avskrivningar.  

Den allra största resultatpåverkande posten för 2023 utgörs av utvecklingen på räntemarknaden. 
Den nya räntesituationen gör att våra räntekostnader ökar med 100%, från ca 35 mkr 2022 till 70 mkr 
2023. 

Resultatet för 2023 har vi budgeterat till ca 16 mkr. Detta har alltså belastats med ökade 
räntekostnader om 35 mkr jämfört med 2022. 

 

 

Nyckeltal 

 

 

Borås Stad, bolagets ägare, har satt avkastningskraven för en 4-års period. Resultatmålet och målet 
för synlig soliditet räknar vi inte med att kunna nå med det nuvarande ansträngda läget. Kommande 
investeringar kommer öka skuldsättningsgraden och därmed minska soliditeten. 
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Balansräkning, tkr
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3-års plan    -      År 2023 – 2025 

Bostäder i Borås har en för bolaget fortsatt historiskt stor nyproduktionsportfölj vilket känns 
glädjande dels med tanke på vårt krav från ägaren om att producera 100 nya lägenheter per år, dels 
med tanke på rådande bostadsbrist såväl i Borås som i hela Sverige. Men vi har också stora 
utmaningar i många av våra fastigheter avseende ett ökat behov av utvändigt och invändigt 
underhåll. 

Vi arbetar med långsiktiga mål genom att se över processer och flöden i bolaget i syfte att 
effektivisera verksamheten genom ständiga förbättringar. 

 

Resultat 
Våra intäkter är styrs av den reglerade hyresmarknaden och förhandlingar med hyresgästföreningen. 
Med nuvarande inflation och ovan nämnda underhållsbehov, är det av största vikt att vi får ett utfall 
av hyresförhandlingarna som möter kostnadsökningar och skapar ett resultat i bolaget  att använda 
för framtida investeringar och underhåll i fastighetsbeståndet. 

Den största utmaningen vid sidan av intäkterna kommer vara det förändrade ränteläget och de 
ökade räntekostnader det medför på våra upptagna lån. Bolagets resultat kommer påverkas av ovan 
nämnda underhållsbehov, men även av andra faktorer som till stor del är utanför vår kontroll, till 
exempel inflation, nya föreskrifter för avfallshantering, taxehöjningar, materialpriser och strängare 
regelverk vilket leder till ökade kostnader. Vi jobbar målmedvetet med ständiga förbättringar internt 
för att hitta effektiviseringar och sänka kostnader.  

Resultatet i budget 2023 belastas med nedskrivningar på drygt 9 mkr, det vill säga påskyndade 
avskrivningar, vilka avser anläggningstillgångar vars beräknade livslängd konstaterats understiga 
kvarvarande avskrivningstid, och enligt K3-regelverket därmed ska skrivas ned. Från 2024 och framåt 
ser vi för närvarade inga sådana behov. 
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3 ÅR 

 

 

Investeringar 
Vi har ett uppdämt underhållsbehov i våra fastigheter beroende olika faktorer historiskt. Under 2022 
intensifierade vi investeringar i underhåll jämfört med tidigare år. Och vi kommer att behöva 
fortsätta satsa på underhållsprojekt då vi har flera identifierade brister i olika fastigheter som måste 
åtgärdas. Vår om- och nybyggnationsplan är i närtid relativt intensiv och vi har i budget planerade 
projekt som ska vara klara under 2027. Men alla projekts lönsamhet kommer att noga utvärderas 
före en eventuell start, i ännu högre grad än tidigare på grund av det högre ränteläget och därmed 
ökade kapitalkostnader, och flera projekt kan därför komma att skjutas på framtiden. 

 

Prognos 
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Mål 
Ägarens lönsamhets- och solvenskrav för bolaget är resultat före utrangeringar 40 mkr, 
direktavkastning (driftnetto/marknadsvärde) 3%, soliditet 20% och justerad soliditet på 
40%. Direktivet är också att bygga 400 nya lägenheter under mandatperioden 2019–2022. 
Eftersom målet för nästkommande mandatperiod inte är fastställt fortsätter vi att planera 
för 400 lägenheter.  

För 2023 tror vi att vi kommer nå alla mål förutom soliditeten. Det är främst de ökande 
räntekostnaderna som gör att skuldsättningsgraden kommer öka och påverka soliditeten. 
Investeringsplanen för om- och nybyggnation för 2024–2026 är ganska omfattande och 
kommer om den genomförs enligt plan, allt annat lika, påverka soliditeten ännu mer i 
negativ riktning. Därför är nedan prognosticerade nyckeltal preliminära och beroende de 
framtida analyser vi gör av faktorer som inflation, räntor, konjunkturläget etcetera innan vi 
beslutar att starta ett projekt. 

Nuläget är tämligen osäkert avseende åt vilket utvecklingen går. En osäker parameter är 
marknadsvärdena. Nedan prognos är gjord med värden från bokslutet 2021.  
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Investeringar 

 
 

 

 

Kreditlimit 

AB Bostäder ansöker om en kreditlimit på 3 650 mkr för år 2023, vilket är en ökning med 200 mkr. 

 

 

 

AB Bostäder i Borås 

Anna Hallkvist 
Ekonomichef 
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Att: Kommunstyrelsen 

 
Borås Stad 

  
 

 

Ansökan om kreditlimit med mera för år 2023 i koncernbanken 
 

AB Bostäder ansöker om en kreditlimit på 3.650 mkr för år 2023, vilket är en ökning med 200 mkr.  

Vi bedömer att vi vid verksamhetsårets slut 2022 kommer att ha utnyttjat befintlig kredit med  

3.200 mkr. 

Vårt behov av ökad kreditlimit för år 2023 beror på att vår investeringstakt under året ligger på en 
fortsatt hög nivå för att klara ägardirektiven om 400 lägenheter under mandatperioden. Men även på 
det högre kostnadsläget samt högre räntenivå. Våra största planerade investeringsprojekt för 2023 är 
Kronängsparken och Brämhult.  

 

 

 

 

Finanspolicy 

Företaget har fr.o.m. våren 2017 inte länge en egen finanspolicy utan all räntesäkring sker av Borås 
Stads internbank. 

 

 

Med vänlig hälsning 

AB Bostäder i Borås 

Anna Hallkvist 
Ekonomichef 

 























 

 

 
 
 
 

Budget 
Borås Kongress del av 

Akademiplatsen AB 2023 
 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Bolaget är hyrestagare till Eulos 6, dotterbolag till IBAB och hyresvärd för den privata 
driftsoperatören i Borås Kongress. 

Borås Kongress 

Denna budget beskriver den del av Akademiplasten ABs som berör Borås Kongress, där bolaget 
förhyr hela fastigheten Elous 6. Fastigheten ägs av det kommunala fastighetsbolaget IBABs 
dotterbolag. Bolagets hyreskostnad till IBAB är högre än hyresintäkterna från driftsoperatören och 
enligt plan hos ägarna.  

För att attrahera kongresser har Borås TME funktionen Borås Convention Bureau som arbetar med 
att attrahera i första hand nationella, rullande kongresser till Borås och till alla anläggningar i staden. 
Kongresser har generellt sett längre ledtider och driftsoperatören största del av omsättningen 
kommer från annan typ av möten, mässor och konferenser, vilka kommunen inte har någon del i.  

I budgeten finns kostnadsökningarna kopplade till högre hyreshöjning än förväntat, ökade el- och 
räntekostnader. Totalt 1,8 miljoner.  

Hyresgästen har inte besittningsrätt och avtalet går ut 2023-12-31. Bolagets budget för 2023 bygger 
på prognosen från driftsoperatören. 

Textile Fashion Center som är bolagets andra uppgift finns med i den budget som BoråsBorås TME AB 
lämnar in.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Akademiplatsen AB,
556565-1493       
Borås Kongress kostnader och intäkter      

       
Tkr Utfall Ufall Budget Prognos Budget Budget 

Rörelsens intäkter 2020 2021 2021 2022 2022 2023 
Nettooms. Borås Kongress 1 005 1 974 2 974 3 340 3 340 3 640 
Textile Fashion Center 941 607 670 800 550 0 
Övriga rörelseintäkter             
S:a Rörelsens intäkter 1 946 2 581 3 644 4 140 3 890 3 640 

Rörelsens kostnader       
Kostnader Borås Kongress -15 974 -17 662 -18 475 -18 777 -18 477 -20 762 
Kostnader TFC -7 735 -7 689 -7 685 -7 665 -7 665 0 
Förvaltning styrelse           -200 
Personalkostnader -2 606 -2 883 -2 910 -2 500 -2 902 0 
S:a Rörelsens kostnader -26 315 -28 234 -29 070 -28 942 -29 044 -20 962 

Rörelseresultat -24 369 -25 653 -25 426 -24 802 -25 154 -17 322 

Avskrivningar anläggningstillgångar -3 114 -3 036 -3 043 -2 982 -2 976 -2 719 
Resultat efter avskrivningar -27 483 -28 689 -28 469 -27 784 -28 130 -20 041 

Övriga Rörelsekostnader             
Finansiella Kostnader ränta -236 -224 -250 -250 -250 -710 
Resultat före skatt -27 719 -28 913 -28 719 -28 034 -28 380 -20 751 

 

 
Budgeten är behandlad på styrelsemöte 2022-10-24 
 
För styrelsen 
 
 
 
 
Per-Olof Höög 
Styrelsens ordförande 
 
    Helena R. Alcenius 
    VD 
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Hållbarhet och utveckling  
i fokus

V D  H A R  O R D E T

Hållbarhet har varit och är i alla högsta grad en stark trend i såväl Bor-
ås som i många stora städer i världen. För oss innebär det att våra två 
affärsområden står inför stora utmaningar, eftersom elektrifiering och 
digitalisering är nycklar till ett hållbart samhälle.

Utöver det så har Europa drabbats av krig och hög 
inflation och i spåren av det följer en stor osäkerhet 
kring vart världen är på väg. Allt detta sammantaget 
gör att kraven på vårt bolag ökar på många olika sätt 
och att vi både måste gasa och bromsa samtidigt och 
anpassa oss till det nya.

Vårt elnät står väl rustat
Vårt elnät står väl rustat för kommande elektrifiering i 
samhället, eftersom vi började med kapacitetshöjande 
investeringar för mer än tio år sedan. Nu är vi halvvägs 
till mål. 2023 fortsätter vi förstärka nätet med ytterli-
gare två mottagningsstationer, Sandlid och Bäckeskog, 
som är delar i vårt stora investeringsprojekt 2031. 

Förberedda för ett ökat effektbehov 
Vi kan känna oss trygga med att den utbyggnad 
som pågår i vårt högspänningsnät kommer att klara 
kommande effektbehov.  Det visar vår utredning av 
kapacitet och effekt i vårt elnät fram till 2030. Men 
utredningen visar också att vi med all säkerhet kommer 
behöva förstärka och bygga ut nätet, både på lågspän-
ningsnivå och 10 kilovoltsnivå, med nya transformator-
stationer och ledningar. 

Vårt fibernät håller hög kvalitet
Även vårt fibernät håller hög kvalitet. Vi har ett väl 
utvecklat och driftsäkert nät, samt ett nästan helt nytt 
datacenter. Under 2023 fortsätter vi att bygga ut nätet 

på landsbygden utanför Borås, med hjälp av statligt 
stöd från Post- och Telestyrelsen (PTS).  2022 blev 
vi klara i Aplared och Målsryd och under 2023 följer 
områden i Dalsjöfors, Främgärde, Eskilsryd, Knektås 
och Viared. Totalt är det cirka 340 hushåll som berörs.

Möta alltmer ny teknik 
Ser vi framåt behöver vi förbereda oss för mer ny 
teknik såsom elfordon, solceller och batteriteknik samt 
IoT, 5g och mer data som ska analyseras. Som bolag 
behöver vi bli mer förberedda på att omvärlden kom-
mer förändras snabbare och snabbare.

Vi når våra avkastningskrav
Intäktsregleringen begränsar våra möjligheter till 
att öka våra intäkter, men tack vare att vi kan rulla 
över tidigare underskott, får vi möjlighet att nå våra 
avkastningskrav samtidigt som vi kan avsätta medel till 
nödvändiga ny- och reinvesteringar. Men vi kommer 
behöva arbeta på ett mer strategiskt sätt, utifrån elnät-
regleringens förutsättningar, med kapitalbas och de 
investeringar vi behöver göra. 

Positiv resultatutveckling 2022
Under 2022 har resultatutvecklingen till och med som-
maren varit starkt positiv, men kostnadsutvecklingen i 
omvärlden för bland annat energi och material gör sig 
successivt alltmer påmind också för vårt bolag. Bland 
annat påverkas även vi av de kraftigt höjda elpriserna 
när bolaget köper in väldigt stora mängder energi för 
att kompensera för de förluster som finns i distribu-
tionsnätet. Till det kommer kraftigt stigande räntor som 
också påverkar våra förutsättningar att nå resultatet de 
närmaste åren. Till det kommer kraftigt stigande räntor 
som relativt drastiskt förändrar våra förutsättningar att 
nå önskvärda resultat de närmaste åren.

Vårt elnät står väl rustat för 
kommande elektrifiering i 
samhället.”
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Vi ser ut att klara kraven även 2023
Trots en mer kostnadstyngd höst visar aktuell prognos 
för 2022 ändå att vi gör ett bättre resultat än budget. 
Därmed lever vi upp till de krav som fastställs i ägardi-
rektivet med god marginal. Vår budget för 2023 beräk-
nas också leva upp till ägaren Borås Stads krav på oss, 
men med en snävare marginal. Detta trots planerade 
prishöjningar för eldistribution, som tillsammans med 
olika effektiviseringsåtgärder ska möta och motverka 
kostnadsutvecklingen.

Sätta kundupplevelsen i fokus
Inom båda affärsområdena behöver vi sätta kundupp-
levelsen i fokus. Här ser vi möjligheter till närmare 
samarbeten mellan våra två affärsområden, i syfte att 
både öka kundnöjdheten inom hela bolaget och att öka 
försäljningen inom affärsområde Stadsnät. Ett närmare 
samarbete kan också göra att vi kan sänka kostnader 
och effektivisera verksamheten och på det sättet skapa 
förutsättningar för framtida utmaningar.

Stor osäkerhet i vår omvärld
Den ökade osäkerheten som vi upplever på grund av 
kriget i Ukraina påverkar oss också väldigt konkret 
där säkerhetsfrågorna kring informationssäkerhet och 
IT-system är aktuellare än någonsin. Det ställer krav 
både på processer och kunskap. Bland annat plane-
rar vi att certifiera oss inom informationssäkerhet 
(ISO27001) under 2023.

Ny omvärld - nya krav och möjligheter
Den bild vi ser framför oss gör att vi kommer behöva 
rekrytera nya kompetenser och vi kommer också behö-
va bygga på vår egen kunskap inom en mängd olika 
nya områden. För att både attrahera och behålla denna 
nya kompetens, behöver vi bland annat arbeta mer 
med vårt arbetsgivarvarumärke och hur attraktiva vi är 
som bolag.

 

Lars Hedendahl
VD

Inom båda affärsomårdena 
behöver vi sätta kundupple-
velsen i fokus”
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Våra bolagsmål
Våra bolagsmål är satta utifrån behov och önskemål hos våra med-
arbetare, kunder och ägare. Genom att styra  mot dessa mål säker-
ställer vi att verksamheten fungerar väl, ger nöjda kunder, ägare och 
medarbetare samt stödjer den samhällsutveckling som krävs för att 
jordens resurser ska räcka, även till kommande generationer.

Våra 10 bolagsmål 2023 2024 2025
Avkastning på totalt kapital – RT >4 % >4 % >4 %

Resultat (före bokslutsdispositioner 55 372 kr 57 747 kr 58 862 kr

Ökad försäljning på stadsnät > 72 mkr > 76 mkr > 79 mkr

Effektiva investeringar – COP  
(Capex out performance)

> 1,1 > 1,1 > 1,1

Ökat medarbetarengagemang > 80 > 84 > 84

Fler nöjda kunder – Nöjd kundindex, NKI 
Elkunder 
Fiberkunder

 
> 87% 
> 79%

 
> 87% 
> 80%

 
> 87% 
> 80%

Minska avbrottstid per elkund och år – SAIDI < 13 min < 12 min < 11 min

Tillgänglighet i fibernätet – SLA > 99,9% > 99,9% > 99,9%

Minska vår klimatpåverkan < 35 ton CO2 < 20 ton 
CO2

< ?? ton 
CO2

Effektivare riskhantering  
(Risk hanterad inom tre veckor)

95% 99% 99%
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Våra strategiska aktiviteter
Våra strategiska aktiviteter är viktiga för att vi ska nå uppsatta mål. 
De ska visa vägen och tala om hur bolaget ska navigera inom kri-
tiska områden. Här följer de strategiska aktiviteter som bolaget har 
som ambition att ta fram under affärsplaneperioden 2023-2025.

1 Ta fram och implementera en ny varumärkesplattform

Ta fram en plan för förbättring inom området Employer branding

Ta fram grunden till ett systematiskt arbetssätt kring processer och digitalisering3

Skapa förutsättningar för att minska vår klimatpåverkan4

Planera för och genomföra en upphandling av solceller, lagring samt laddning 5

Genomföra beslutat medarbetar- och ledarskapsutvecklingsprogram 6

Ta fram och implementera ett systematiskt kontinuitetsarbete7

Ta fram och implementera en plan för ny produkt - laddinfrastruktur8

Analysera och implementera en ny tariffstruktur för elnätkunder  9

Kartlägga ekonomiprocessen för ökad effektivitet och snabbare bokslut och prognos 10

Utbilda bolagets medarbetare i produktkunskap inom kommunikationsnät11

Utveckla och besluta en kommunikationsstrategi12

Utveckla och digitalisera kundtjänst för bättre kund- och medarbetarupplevelse 13

2
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Ekonomisk handlingsplan
2023 - 2025

Vi beskriver huvuddragen i vår handlingsplan för de närmaste tre åren 
genom att lyfta fram några av våra viktigaste strategiska aktiviteter.

Ta fram och implementera en ny varumärkesplattform 
Vi ska skapa ett nytt gemensamt varumärke som speglar både Borås Elnät och Splitvision och som 
utgår från vår samhällsbärande funktion. Vår inriktning för såväl namn som varumärke utgår från vår 
målgrupp och den roll vi spelar i deras vardag. Varumärkesarbetet kommer att kräva både tid och enga-
gemang av många på bolaget. Processen involverar såväl en styrgrupp inklusive VD, men också medar-
betare i organisationen.

Ta fram ett systematiskt arbetssätt kring processutveckling och digitalisering
Vi har startat ett arbete med att kartlägga våra processer, som ett led i att förbättra vårt systematiska 
förbättringsarbete i allmänhet, och informationssäkerhetsarbetet i synnerhet. Med kartläggningarna som 
underlag ska vi fastställa metoder för att utvärdera processerna, till exempel genom nyckeltal och/eller 
uppföljning genom interna revisioner. I detta arbete ingår också att identifiera och genomföra nyckelak-
tiviteter för att förbättra processern. Genom ökad automatisering av repetitiva eller kvalitetsvarierande 
processer når vi bättre arbetsmiljö, högre effektivitet och bättre kvalitet.

Skapa förutsättningar för en minskad klimatpåverkan
För att minska klimatpåverkan och -risker behövs flera åtgärder. Vi ska bland utveckla och implementera 
fordonsplan för att överå till elfordon, minska riskerna för framtida köldmedieläckage genom översyn 
och utbyte, samt se över vår plan för klimatanpassning för att minimera riskerna av klimatförändringar-
na samt säkerställa en god beredskap för krissituationer.

Ta fram och implementera en plan för ny produkt/tjänst - laddinfrastruktur
Uppdraget går ut på att utreda ett antal frågor kring möjligheterna för Borås Elnät att delta i planering-
en av, samt att uppföra laddinfrastruktur för verksamheter i Borås kommun. Den andra delen av upp-
draget är att implementera efter beslut. Detta med mål att komma igång med verksamheten så fort som 
möjligt.

Analysera och implementera en ny tariffstruktur för våra  elnätskunder
I april 2022 kom Energimarknadsinspektionens nya föreskrift kring hur nättariffer ska utformas för att 
främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Den för med sig stora förändringar. Vi behöver förändra hela 
vår tariffstruktur och införa nya tariffdelar. Det är ett omfattande och resurskrävande arbete som bland 
annat ska säkerställa att tarifferna blir kostnadsriktiga, bolagets intäktsnivå kvarstår, vi har en bra kund-
dialog. Målet är att vi ska börja använda en ny tariffstruktur senast 1 januari 2027.

Utveckla kundtjänst för bättre kund- och medarbetarupplevelse
Våra regelbundna NKI-undersökningar visar att kundnöjdheten bland våra elnätskunde är mycket god, 
medan det finns förbättringspotential på Stadsnätsidan. Vår ambition är att utveckla och effektivise-
ra kundtjänst arbetssätt ihop med resten av organisationen, för att skapa utrymme för ett ännu bättre 
kundbemötande med särskilt fokus på stadsnätsaffären. Ett första steg är att göra en processkartläggning 
och identifiera möjligheter till effektivare arbetssätt, med eller utan digitalisering. Steg två är att imple-
mentera våra förbättringar.
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Budget 2023 
med prognos 2024 och 2025
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RESULTATRÄKNING  
Belopp i tusental kronor.

Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023 Prognos 2024 Prognos 2025

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 293 421 289 548 303 291 309 670 (1 322 003 330 839

Förändring pågående arbete 534 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning 13 045 12 270 11 946 14 885 (2 13 500 13 500

Övriga Intäkter 9 687 8 624 9 061 13 438 13 000 13 000

Summa intäkter 316 687 310 442 324 298 337 993 348 503 357 339

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -56 063 -50 179 -56 433 -63 215 -62 000 -62 500

Övriga externa kostnader -46 768 -43 020 -46 203 -48 223 -49 670 -51 160

Personalkostnader -57 233 -59 808 -58 864 -64 108 -66 030 -68 010

Avskrivningar anläggningstillgångar enligt plan -81 938 -91 157 -85 605 -94 925 (3 -101 010 -104 480

Summa rörelsekostnader -242 002 -244 164 -247 105 -270 471 -278 710 -286 150

Rörelseresultat
 

74 685 66 278 77 193 67 522 69 793 71 189

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 141 150 160 175 180 190

Räntekostnader -7 042 -8 300 -7 684 -12 163 -13 790 -15 390

Resultat efter finansiella poster 67 784 58 128 69 669 55 534 (4 56 183 55 989

Bokslutsdispositioner

Förändring avskrivningar utöver plan -32 475 -13 058 -24 619 -10 464 -11 113 -10 919

Lämnat koncernbidrag -35 289 -45 000 -45 000 -45 000 (5 -45 000 -45 000

Resultat före skatt 20 70 50 70 70 70

1. Nettoomsättningen i bolagets budget för 2023 omfattar en ökning av tarifferna för eldistribution med i genomsnitt cirka 5 procent från och med 
1 januari, men budgeten vilar på en stor grad av osäkerhet, inte minst kring Vattenfalls regionätsavgifter. Sannolik nivå för dessa 2023 är svår att 
bedöma, så här finns en betydande risk för en kostnadsutveckling som kan tvinga fram en andra tariffjustering från och med halvårsskiftet, för att 
möta fastställt avkastningskrav för bolaget som helhet. 

2. Aktiverat arbete för egen räkning avser det arbete som utförs med egen personal vid investeringar i nya anläggningar och som prissatts till de 
sammanlagda utgifterna för personal och utgifterna för de övriga interna resurser som behövs för att bedriva arbetet.

3. Bolagets omfattande projekt med att byta ut samtliga elmätare under åren 2019-2023 medför kraftigt ökade avskrivningskostnader från och med 
2023, då avskrivningstiden för mätare är 10 år. Till skillnad mot kablar och stationer, för vilka avskrivningstiden är 35 respektive 25-30 år.

4. Budgeterat resultat innebär att bolagets avkastning på totalt kapital 2022 preliminärt kan beräknas till 4,1 procent. Alltså strax över föregående års 
avkastningskrav, så som de definierats i de ägardirektiv som fastställs vid årstämmorna.

5. Antagen nivå på öämnat koncernbidrag i budget 2023 (och i prognos 2023, 2024 och 2025) bygger på tidigare ägardirektiv till och med 2022, 
men kan komma att bli helt andra belopp utifrån koncernens behov i övrigt vid respektive tidpunkt. 
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Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023 Prognos 2024 Prognos 2025

Rörelsens intäkter

Eldistribution (Transiteringsintäkter) 205 892 205 300 214 638 220 869 (2 231 545 242 426

Anslutnings- och andra engångsavgifter 8 233 6 500 9 000 7 000 7 200 7 400

Påminnelse-/Flytt-/Från-och tillkoppling avgifter 1 736 1 800 1 780 1 730 1 800 1 850

Externa Entreprenader (m.m. utanför reglering) 6 155 2 500 2 128 1 800 1 850 1 900

Övriga Externa Intäkter 656 520 650 2 455 2 530 2 600

Interna Intäkter 855 712 828 725 750 770

Summa intäkter 223 527 217 332 229 024 234 579 245 675 256 946

Rörelsens kostnader - direkta

Ledning, planering och branschsamverkan -2 856 -3 912 -5 110 -5 318 -5 500 -5 665

Drift och underhåll, dokumentation -37 644 -36 855 -38 115 -40 959 -44 200 -45 500

Externa entreprenader -1 928 -2 210 -1 851 -1 566 -1 600 -1 650

Försäljning, marknadsföring/div kundrelaterat -1 248 -460 -1 538 -175 -180 -190

Överliggande nät (Nätavgifter till Vattenfall) -35 808 -34 900 -36 290 -39 000 (3 -39 000 -40 300

Förlustenergi (Kompensation för "distributionsspill") -10 221 -8 000 -10 205 -14 805 (4 -15 200 -15 700

Myndighetsavgifter (Säkerh./Nat.Beredsk./Nätövervakn.) -2 494 -2 500 -2 548 -2 600 -2 700 -2 800

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan -44 736 -53 893 -48 479  -57 725 (5 -64 205 -68 480

Summa rörelsens kostnader - direkta -136 935 -142 730 -144 136 -162 148 -172 585 -180 285

Rörelsens kostnader - indirekta

Central administration (VD och stab/DocPoint/Styrelse) -5 206 -4 330 -5 389 -4 403 -4 535 -4 671

Personaladministration (HR-avd./Heroma/Org.Utveckl.) -2 229 -3 147 -2 950 -2 962 -3 051 -3 142

Ekonomiadministration (Ek.Avd./Rev./Agresso/Utveckl. 
QlikView) -3 446 -2 758 -3 057 -3 142 -3 236 -3 333

Kundadministration (Kundtjänst/Fakturering/Krav/BFUS) -5 667 -4 993 -5 229 -5 323 -5 483 -5 647

Summa rörelsens kostnader - indirekta -16 548 -15 228 -16 625 -15 830 -16 305 -16 794

RÖRELSERESULTAT 70 045 59 374 68 263 56 601 56 785 59 867

Finansiella Poster

Räntekostnader -4 727 -5 680 -5 382 -8 861 -9 800 -10 800

Summa finansiella poster -4 727 -5 680 -5 382 -8 861 -9 800 -10 800

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 65 318 53 694 62 881 (1 47 740 46 985 49 067

RESULTATRAPPORT AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT 
Belopp i tusental kronor.

1. De främsta anledningarna till det, gentemot budget, förbättrade resultatet är dels en gynnsam utetemperatur under första halvåret, dels högre anslut-
ningsavgiftsintäkter. Till det kommer också mindre avskrivningskostnader för det försenade projekt som berörs i not 4.

2. Nettoomsättningen i bolagets budget för 2023 omfattar höjning av tarifferna för eldistribution med i genomsnitt cirka 5 procent från och med 1 januari.

3. Budget 2023 vilar på en stor grad av osäkerhet, inte minst kring Vattenfalls regionätsavgifter. Sannolik nivå för dessa 2023 är svår att bedöma, så här 
finns en betydande risk för en kostnadsutveckling som kan tvinga fram en andra tariffjustering från halvårsskiftet för att möta fastställt avkastningskrav för 
bolaget som helhet.

4. Som konsekvens av en kraftigt stigande och väl känd prisutveckling på elmarknaden drabbas också bolagets kostnader för så kallad förlustenergi. 
Utvecklingen slår inte igenom fullt ut för bolaget då en ständig och långsiktig upphandling pågår över tid för att undvika alltför stora fluktuationer.

5. Bolagets omfattande projekt med att byta ut samtliga elmätare under åren 2019-2023 medför kraftigt ökade avskrivningskostnader från och med 2023, 
då avskrivningstiden för mätare är 10 år. Till skillnad mot kablar och stationer, för vilka avskrivningstiden är 35 respektive 25-30 år.
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RESULTATRAPPORT AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT 
Belopp i tusental kronor.

Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023 Prognos 2024 Prognos 2025

Rörelsens intäkter

Nät- och relationsavgifter, samt tjänster 66 213 66 923 69 200 73 302 76 292 79 588

Anslutningsavgifter 7 462 8 325 8 325 8 500 8 500 4 200

Övriga externa intäkter 78 24 221 424 25 25

Interna intäkter 0 0 0 0 0 0

Summa intäkter 73 753 75 272 77 746 82 226 84 817 83 813

Rörelsens kostnader - direkta

Ledning, planering och branschsamverkan -2 041 -2 171 -2 204 -2 869 -2 900 -3 000

Drift och underhåll, dokumentation -21 560 -21 518 -21 718 -23 242 -24 100 -24 800

Försäljning och marknadsföring -6 047 -5 577 -5 492 -6 351 -6 500 -6 700

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan -33 499 -33 560 -33 360 -33 420 -32 900 -32 500

Summa rörelsens kostnader - direkta -63 147 -62 826 -62 774 -65 882 -66 400 -67 000

Rörelsens kostnader - indirekta

Central administration (VD och stab/DocPoint/Styrelse) -1 926 -1 601 -1 993 -1 547 -1 593 -1 641

Personaladministration (HR-avd./Heroma/Org.Utveckl.) -765 -1 164 -1 089 -1 041 -1 072 -1 104

Ekonomiadministration (Ek.Avd./Rev./Agresso/Utveckl. 
QlikView) -1 275 -1 020 -1 110 -1 104 -1 137 -1 171

Kundadministration (Kundtjänst/Fakturering/Krav/BFUS) -2 096 -1 847 -1 934 -1 870 -1 926 -1 984

Summa rörelsens kostnader - indirekta -6 062 -5 632 -6 126 -5 562 -5 729 -5 901

RÖRELSERESULTAT 4 544 6 814 8 846 10 782 12 688 10 912

Finansiella Poster

Räntekostnader -2 078 -2 280 -2 058 -2 988 -3 490 -3 990

Summa finansiella poster -2 078 -2 280 -2 058 -2 988 -3 490 -3 990

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 2 466 4 534  6 788 (1 7 794 (2 9 198  6 922  

1. Prognosticerat resultat för 2022 är påtagligt bättre än ursprungligen budgeterat. Detta som ett resultat utifrån främst högre tjänsteintäkter.

2. Budgeterat resultat 2023, jämfört med prognos 2022, visar en utveckling som omfattar en fortsatt positivt kundtillväxt, vars intäkter väl möter förväntad 
kostnadsutveckling.
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1

TILLGÅNGAR
Utfall

2021-12-31
Budget

2022-12-31
Prognos

2022-12-31
Budget

2023-12-31

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätt 157 57 0 475

Aktiverade utgifter för dataprogram 0 0 0 3 060

Summa 157 57 0 3 535

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 50 941 47 237 49 100 50 400

Tekniska anläggningar och maskiner 1 313 511 1 461 953 1 408 338 1 466 988

Inventarier, verktyg och installationer  4 658 6 000 9 000 1 200

Pågående nyanläggning 96 565 70 000 70 000 140 000

Summa 1 465 675 1 585 190 1 536 438 1 658 588

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar intresseföretag 142 142 142 142

Summa 142 142 142 142

Summa anläggningstillgångar 1 465 974 1 585 389 1 536 580 1 662 265

Omsättningstillgångar

Materiallager 3 154 3 500 3 500 3 500

Pågående arbeten 1 531 0 0 0

Summa 4 685 3 500 3 500 3 500

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 37 029 40 000 40 000 41 000

Fordringar hos koncernföretag 3 883 3 000 3 000 3 000

Övriga fordringar 634 1 000 1 000 1 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 386 19 000 19 000 20 000

Summa 60 932 63 000 63 000 65 000

Summa omsättningstillgångar 65 617 66 500 66 500 68 500

SUMMA TILLGÅNGAR 1 531 591 1 651 889 1 603 080 1 730 765

BALANSRÄKNING 
Belopp i tusental kronor.
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1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Utfall

2021-12-31
Budget

2022-12-31
Prognos

2022-12-31
Budget

2023-12-31

Eget kapital   

Bundet eget kapital

Aktiekapital (200 aktier) 20 000 20 000 20 000 20 000

Reservfond 50 000 50 000 50 000 50 000

Summa 70 000 70 000 70 000 70 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 0 0 0 0

Periodens resultat 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 412 955 413 818 437 574 448 038

Summa 412 955 413 818 437 574 448 038

Långfristiga skulder

Skuld till Borås Stadskoncern för lån 100 000 50 000 50 000 50 000

Kredit, Koncernkonto i bank 725 056 909 071 834 506 1 001 727

Summa 825 056 959 071 884 506 1 051 727

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 23 667 15 000 20 000 20 000

Skuld till Borås Stadskoncern, exklusive lån 43 980 50 000 50 000 0

Skuld till Borås Stadskoncern för lån 20 000 50 000 50 000 50 000

Skuld till Borås Elhandel AB för samfakturering 88 564 50 000 50 000 50 000

Energiskatt, kunddebiterad 32 559 33 000 30 000 30 000

Elpriskompensation 0 0 0 0

Övriga skulder 4 523 1 000 1 000 1 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 287 10 000 10 000 10 000

Summa 223 580 209 000 211 000 161 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 531 591 1 651 889 1 603 080 1 730 765

BALANSRÄKNING 
Belopp i tusental kronor.
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DEFINITIONER
1. Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen.

2. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av omsättningen.

3. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, plus finansiella kostnader, i procent av genomsnittet av ingående och utgående balansomslutning.

4. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av genomsnittet av ingående och utgående balans för summa eget kapital plus 78,6 pro-
cent av de obeskattade reserverna.

5. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus finansiella kostnader i procent av balansomslutningen minus icke räntebärande  skulder.

6. Omsättningstillgångar minus pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna.

7. Eget kapital plus 78,6 procent av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.

8. Eget kapital plus 78,6 procent av obeskattade reserver i procent av omsättningen.

9. Omsättning dividerad med balansomslutningen.

10. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, plus finansiella kostnader i förhållande till de finansiella kostnaderna.

11. Räntekostnader i procent av summa skulder, plus 78,6 procent av de obeskattade reserverna.

12. Summa skulder plus 21,4 procent latent skatteskuld av obeskattade reserver i förhållande till eget kapital plus 78,6 procent av de obeskattade reser-
verna.

Ekonomiska nyckeltal
Utfall
2021

Budget
2022

Prognos
2022

Budget
2023

Resultaträkning

Omsättning 303 108 298 172 312 352 323 108

Resultat före dispositioner och skatt 67 784 58 128 69 669 55 534

Årets resultat 0 70 50 70

Balansräkning

Balansomslutning 1 531 591 1 651 889 1 603 080 1 730 765

Obeskattade reserver 412 955 413 818 437 574 448 038

Eget kapital 70 000 70 000 70 000 70 000

Övriga nyckeltal

Omsättning per anställd 3 886 3 872 4 110,0 4 196,0

Rörelsemarginal, procent                              1) 24,6 22,2 24,7 20,9

Resultatmarginal, procent 2) 22,4 19,5 22,3 17,2

Räntabilitet på totalt kapital, procent 3) 5,0 4,1 4,9 4,1

Räntabilitet på eget (justerat) kapital, procent 4) 21,8 14,9 17,2 13,3

Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 5) 9,1 387,5 398,1 277,7

Kassalikviditet, procent 6) 28,7 30,1 29,9 40,4

Soliditet, procent 7) 25,8 23,9 25,8 24,4

Eget kapital av omsättningen, procent 8) 130,2 132,6 132,5 130,7

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr 9) 0,21 0,20 0,19 0,19

Räntetäckningsgrad, ggr 10) -10,6 -6,0 -8,1 -3,6

Skuldränta, procent 11) 0,6 -0,6 -0,5 -0,8

Skuldsättningsgrad, procent 12) 290,0 318,0 287 310

EKONOMISKA NYCKELTAL 
Belopp i tusental kronor om inte annat anges.
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Utfall
2021

Budget
2022

Prognos
2022

Budget
2023

TILLFÖRDA MEDEL

Internt tillförda medel

Rörelseresultat före dispositioner och skatt 67 784 58 128 69 669 55 534

Avskrivningar som belastar årets resultat 81 938 91 157 85 605 94 925

Betald skatt -20 -70 -50 -70

Ökning av långfristiga skulder 0 52 827 59 450 167 221

Summa tillförda medel 149 702 202 042 214 674 317 610

ANVÄNDA MEDEL

Investeringar 131 525 187 042 156 211 220 610

Minskning av långfristiga skulder 177 0 0 0

Koncernbidrag 35 289 45 000 45 000 45 000

Summa använda medel 166 991 232 042 201 211 265 610

Förändring av rörelsekapitalet -17 289 -30 000 13 463 52 000

SPECIFIKATION ÖVER RÖRELSEKAPITALETS FÖRÄNDRING

Förändring pågående arbeten 776 0 -1 185 0

Förändring kortfristiga fordringar 10 647 0 2 068 2 000

Förändring likv medel och outnyttjad check 0 0 0 0

Summa förändring omsättningstillgångar 11 423 0 883 2 000

Förändring kortfristiga skulder 28 712 30 000 -12 580 -50 000

Summa rörelsekapitalförändring -17 289 -30 000 13 463 52 000

FINANSIERINGSANALYS 
Belopp i tusental kronor.
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FINANSIERINGSBEHOV 2023, ÖNSKAD KREDITLIMIT      
I ljuset av analysen ovan och behovet av att öka långfristiga skulder, och samtidigt bibehålla oförändrad förmåga att under koncernkonto kunna möta de 
fluktuationer som faktureringssamarbetet med Borås Elhandel AB medför, önskar bolaget en höjning av nuvarande limit på 1,3 mnkr till 1,4 mnkr inför 2023.
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Prognos 2022 Budget 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026 Prognos 2027 Prognos 2028 Prognos 2029

Mottagnings-/Fördelningsstationer 74 292 99 413 (1 68 362 52 450 57 500 46 306 67 250 35 250

Nätstationer 9 397 13 500 9 000 9 000 9 000 11 000 11 000 11 000

Högspänningsnät 36 och 145kV 300 400 600 14 200 45 000 48 000 19 600 0

Högspänningsnät 10 och 12 kV 22 344 37 920 (2 22 850 27 850 23 350 31 450 29 100 27 600

Lågspänningsnät 7 915 9 800 10 000 10 200 10 400 10 600 10 800 11 200

Signalkabelnät 2 054 2 675 1 700 1 700 1 700 2 075 2 075 2 075

Mätsystem (Projekt "FRAMM") 16 402  27 992 (3 0 0 0 0 0 0

Övrigt 1 226 1 450 1 200 1 200 1 200 2 700 2 825 2 825

Summa Affärsområde Elnät 133 930 193 150 113 712 116 600 148 150 152 131 142 650 89 950

Utbyggnad fibernät 19 900 20 000 (4 22 300 18 700 18 500 18 300 18 600 18 600

Central teknik 1 300 1 200 1 100 1 400 1 400 1 400 1 400 1 500

Summa Affärsområde Stadsnät 21 200 21 200 23 400 20 100 19 900 19 700 20 000 20 100

Övriga Investeringar 1 081 6 260 1 000 1 000 1 500 1 000 1 000 1 500

Summa övriga investeringar 1 081 6 260 1 000 1 000 1 500 1 000 1 000 1 500

TOTALT 156 211 220 610 138 112 137 700 169 550 172 831 163 650 111 550

INVESTERINGAR 
Belopp i tusental kronor.

1. Budgeterat belopp 2023 avser dels huvudparten av en ny mottagningsstation på Sandlid, vilken börjat anläggas 2021 och som färdigställs 2023. Till det 
kommer också en ny mottagningsstation vid Bäckeskog som ersätter tidigare anläggningar vid Getängen och Ålgården. Projektet har inletts under 2021 
och avslutas under 2024.

2. Budgeterat belopp för 2023 avser dels investeringar för att möta förväntad belastningsutveckling, dels utbyte av åldersskäl samt arbeten för nya statio-
ner enligt ovan i not 1.

3. Det över tid försenade och utdragna mätarbytesprojektet ”FRAMM” (Totalt cirka 121 mnkr) lever till en viss del vidare också under 2023.

4. De kommersiella investeringarna vid affärsområdet, den större delen, avser endast de projekt där nya kundavtal tecknas och framtida intäkter  
garanteras.
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Borås Stadshus AB  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr SH 2022-00037 1.2.4.1 

Budget 2023 

Borås Stadshus ABs beslut 

Budget 2023 för Borås Stadshus AB fastställs.     
Styrelsen uppdrar till finanschefen i Borås Stad att för bolagets räkning uppta 
externa lån då befintliga lån omsätts.      

Sammanfattning av ärendet 

Budget 2023 baseras på externa lån beräknade till en ränta på 1,59 %. De 
externa kostnaderna avser främst administrativa och juridiska tjänster från 
Borås Stad samt arvoden. Kostnaderna beräknas finansieras genom 
koncernbidrag från dotterbolagen. Dessa fastställs av Kommunfullmäktige i 
samband med bokslutet.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga – Budget 2023   
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Datum 

2022-09-26 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2022-00037 1.2.4.1 

  

 

Budget 2023 

Borås Stadshus ABs beslut 

Budget 2023 för Borås Stadshus AB fastställs.     

Styrelsen uppdrar till finanschefen i Borås Stad att för bolagets räkning uppta 

externa lån då befintliga lån omsätts.      

Ärendet i sin helhet 

Budget 2023 baseras på externa lån beräknade till en ränta på 1,59 %. De 

externa kostnaderna avser främst administrativa och juridiska tjänster från 

Borås Stad samt arvoden. Kostnaderna beräknas finansieras genom 

koncernbidrag från dotterbolagen. Dessa fastställs av Kommunfullmäktige i 

samband med bokslutet.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga – Budget 2023   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium  
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Attestantsrutin 2023 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Beslut att Kommunstyrelsens attestrutiner för 2023 fastställs. 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-30 Ulf Olsson  

  Kommunstyrelsens ordförande 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00782 2.4.1.0 Programområde 01 

Handläggare: Magnus Thor 
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2022-11-29 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 
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Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00782 2.4.1.0 

  

 

Attestantsrutin 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Att Kommunstyrelsens attestrutiner för 2023 fastställs. 

Ärendet i sin helhet 

Enligt Borås stads attestregler ska varje nämnd årligen upprätta och fastställa 

nämndspecifika attestrutiner. Varje nämnd ansvarar för sin interna kontroll och 

har därmed ansvar för att säkerställa att bestämmelser enligt Borås stads 

attestregler iakttas.  

Beslutsunderlag 

1. Attestrutiner Kommunstyrelsen 2023 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Attestrutiner Kommunstyrelsen   

 
Detta reglemente gäller för Kommunstyrelsen och dess förvaltnings samtliga ekonomiska  
transaktioner (Stadsledningskansliet inklusive kommungemensam ram samt delar av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen). Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs 
i kommunens bokföringssystem samt integrerade verksamhetssystem enligt lag om kommunal 
bokföring och redovisning. Med attest avses att intyga att kontroll har skett, att godkänna 
riktigheten. Attestering är en kontrollfunktion och inte en beslutsfunktion. Beslut om t ex en 
anskaffning och villkoren för denna har som regel tagits långt före det att attestering utförs. 
 
Målsättningen med reglerna är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:  
Beställning 
Att den person som beställer varor eller tjänster för kommunens räkning ska vara behörig, ha 
kompetens och göra kontroller mot styrdokument för upphandling. 
Prestation 
Att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen, eller att transaktionen i övrigt 
stämmer med avtalade villkor. 
Bokföringsunderlag 
Att verifikationen uppfyller kraven i Lag om kommunal bokföring och redovisning samt hanteras 
enligt rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed i 
övrigt. 
Villkor 
Att rätt villkor tillämpas, t ex prisöverenskommelser, förfallodatum mm. 
Bokföringstidpunkt 
Att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod. 
Kontering 
Att transaktionen är rätt konterad. 
Beslut 
Att transaktionen är godkänd av behörig beslutsfattare och ligger inom dennes behörighet. 
 
Attestrutinerna säkerställer en tvåhandsprincip – d v s att minst två personer alltid granskar en 
faktura. Kommunstyrelsens attesträtter begränsas i olika beloppsnivåer för en rimlig fördelning av 
fakturahanteringen. Obegränsad attestnivå gäller enbart för förvaltningschefen. Ersättare för 
enhetschefer är närmast överordnad chef eller annan enhetschef utsedd enligt senaste 
beslutsattestantslista. För avdelningschefer samt förvaltningschef utses ersättare enligt senaste 
beslutsattestantlista. 
Attestering får inte ske av transaktioner som rör attestanten själv eller närstående (jäv), oavsett 
beloppsnivå. Vid sådana transaktioner ska närmaste chef attestera transaktionen. För 
förvaltningschefen sker attest av kommunstyrelsens ordförande. 
 
Vid rättning av uppenbara felaktigheter, fördelning av intäkter från förvaltningens 
avräkningskonto (2848) samt periodiseringar kan attestering ske av förvaltningens controller eller 
bokhållare. 
 
Följande attestnivåer gäller för Kommunstyrelsen: 

 1 kr: Verksamhetsnära kontrollfunktion (en extra kontroll för att säkerställa kontering och 
periodisering) 

 100 000 kr: enhetschef 

 500 000 kr: avdelningschef 

 Obegränsad: Förvaltningschef  
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Kommunstyrelsen överlåter attesträtt till Servicenämnden avseende ansvar  
033142 Momsredovisning, 033143 Stadskassan, 033144 Debitering/ Kreditering, 033150 
Redovisning balanskonton, 033162 Löneredovisning, 095200 Busskort till anställda samt 095300 
Förmånscyklar.  
 
Förvaltningschefen ansvarar för att aktuellt namnteckningsprov finns upprättat för dem med  
attesträtt över 1 kr. 
 
Kommunstyrelsen ska se över attestrutiner löpande och vid behov revidera dessa. 
Beslutsattestantlistan ska beslutas årligen eller vid behov. Om annan ersättare än de som nämns i 
beslutsattestantslistan ska utses görs det skriftligt av förvaltningschefen till Finansenheten. 
Dokumentationen förvaras tillsammans med gällande beslutsattestantlista. 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden 2023 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet fastställs att gälla från och 

med den 1 januari 2023. Samhällsbyggnadsnämnden får därefter för varje 

efterkommande kalenderår besluta att ändra avgiftsbeloppen (fasta avgifter och 

timavgifter) med den procentsats för prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före 

avgiftsåret. Utgångsåret är oktober 2022. 

Detta taxebeslut kompletterar taxebilagan i ärendet om Budget 2023 på KF 7-

8/12 

 

 

Datum 

2022-12-01 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Handläggare: Roger Kardell 
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  Ekonomichef 
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2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00682 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden 2023 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet fastställs att gälla från och 

med den 1 januari 2023. Samhällsbyggnadsnämnden får därefter för varje 

efterkommande kalenderår besluta att ändra avgiftsbeloppen (fasta avgifter och 

timavgifter) med den procentsats för prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före 

avgiftsåret. Utgångsåret är oktober 2022. 

Detta taxebeslut kompletterar taxebilagan i ärendet om Budget 2023 på KF 7-

8/12 

Sammanfattning  

Samhällsbyggnadsnämndens taxa omfattar idag avgifter för lov- och 

anmälningsärenden, avgifter för planbesked, områdesbestämmelser och 

detaljplaner, kart- och mätverksamhet samt fastighetsrättsliga åtgärder utförda 

av lantmäteriavdelningen. I taxeförslaget har lantmäteriets del av taxan lyfts ut 

till ett eget dokument. Det har även tillkommit en del i taxan om individuell 

mätning och debitering (IMD). Det är en tillsyn som ligger på 

Samhällsbyggnadsnämnden och som det är möjligt att ta ut en avgift för. 

Taxeförslaget innehåller också förslag att Kommunfullmäktige uppdrar åt 

Samhällsbyggnadsnämnden att få besluta om justering av taxan utifrån 

förändrat index. Handläggningskostnaden per timme justeras då i förhållande 

till förändringen i valt index. Det påverkar nivån på de avgifter som baseras på 

antal timmar handläggningstid. Indexuppräkning kommer ske med 

utgångspunkt från PKV publicerad på SKRs webbplats för oktober månad året 

före avgiftsåret. Justering av övriga delar i taxan sker automatiskt genom ett 

värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt 

socialförsäkringsbalken (2010:110). 

Beslutsunderlag 

1. Förslag från Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 243 

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden 2023 

Ärendenummer: 2022-251 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till revidering av taxa och översända till 
Kommunfullmäktige i form av bilaga till budget 2023.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Taxan för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet fastställs i enlighet med föreliggande förslag att 
gälla från och med den 1 januari 2023. 

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår därefter besluta att ändra avgiftsbeloppen (fasta 
avgifter och timavgifter) med den procentsats för Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Utgångsåret är oktober 
2022. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens taxa omfattar idag avgifter för lov- och anmälningsärenden, avgifter för 
planbesked, områdesbestämmelser och detaljplaner, kart- och mätverksamhet samt fastighetsrättsliga 
åtgärder utförda av lantmäteriavdelningen. I det reviderade förslaget har lantmäteriets del av taxan 
lyfts ut till ett eget dokument. Det har även tillkommit en del i taxan om individuell mätning och 
debitering (IMD). Det är en tillsyn som ligger på Samhällsbyggnadsnämnden och som det är möjligt 
att ta ut en avgift för. 

Avgifterna i taxan kan justeras på nämndnivå genom indexuppräkning. Beslutet innehåller ett förslag 
att Kommunfullmäktige uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att få besluta om en justering. 
Handläggningskostnaden per timme justeras då i förhållande till förändringen i valt index. Det 
påverkar nivån på de avgifter som baseras på antal timmar handläggningstid. Indexuppräkning 
kommer ske med utgångspunkt från kostnadsläge och PKV publicerad på SKRs webbplats för 
oktober månad året före avgiftsåret. Justering av övriga delar i taxan sker automatiskt genom ett 
värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). 

En taxa är i behov av en regelbunden översyn för att säkerställa att den är korrekt och rättssäker. En 
översyn har genomförts under året och ändringarna som gjorts beskrivs närmre nedan.  

Plan- och bygglovsavdelningen 
Den framräknade handläggningskostnaden per timme för plan- och bygglovsavdelningen har 
justerats enligt siffror i budget 2023:1. Handläggningstiden har justerats med senaste årets siffror om 
frånvaro. Handläggningskostnaden per timme är framräknad till 1 160 kronor per timme 2023 vilket 
är en sänkning från år 2022, där timdebiteringen var 1180 kr per timme. Sänkningen beror på bland 
annat sänkta konsultkostnader och licensavgifter i budgeten samt lägre frånvaro. Antalet 
medarbetare på avdelningen har ökat och det medför även att det är fler personer att fördela de 
gemensamma kostnaderna på. Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor 
per år för en handläggare inom myndighetsområdet.  
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Taxan för bygglov- och anmälningsärenden innehåller en fast prislista som räknas fram genom att 
den genomsnittliga tiden för handläggning av varje ärendetyp uppskattats. Tidsåtgången 
multiplicerats sedan med handläggningskostnaden per timme som ger avgiften. I beslutsunderlaget 
finns uträkning, taxetabeller och tidsåtgång där framgår förekommande ärendetyper och dess 
kostnad. 

Under våren har de personer som handlägger lov- och anmälningsärenden loggat tiden de lägger ner 
i olika typärenden. Av resultatet har sedan justeringar gjorts i tidsuppskattningarna. Den största 
förändringen är att tider för start av ärende och expediering av lov har minskat i tid. Detta bedöms 
vara en följd av digitaliseringen, där e-tjänster och digitala handlingar gjort att mindre tid behöver 
läggas på kopiering och scanning. Något som tidigare varit tidskrävande. Bygglovsenheten kommer 
fortsätta se över hur och om fler justeringar kan göras.  

För planavgifter och planbesked har ingen revidering skett. 

Geodataavdelningen 
En handläggningskostnad per timme är framräknad för mätverksamheten för att få en enhetlig och 
enklare timdebitering. Tidigare har timdebiteringen utgått från en mätingenjörs lön, i intervaller, och 
räknats ut som en formel av en mätfaktor och miniprisbasbeloppet. Handläggningskostnad per 
timme har nu räknats fram på liknande sätt som för plan- och bygglovsavdelningen och förväntas ge 
en riktigare kostnadstäckning även över tid.  

Handläggningskostnaden per timme är framräknad till 1 156 kronor per timme 2023 och är 
avrundad till 1160 kr per timme. Ekonomiskt bedöms ändringen av taxan inte ge några stora effekter 
åt något håll, tidigare debitering har legat på liknande timpris. Dock kommer det nya förslaget i 
förlängningen leda till en jämnare kostnadstäckning. Övriga delar av taxan för kart- och 
mätverksamhet är oförändrad  

Lantmäteri 
Utgår i förslag till taxa och placeras i eget dokument, till följd av den organisationsförändring som är 
på gång. 

Individuell Mätning och Debitering  
Detta är en ny del i taxan. Från den 1 juli 2021 gäller nya krav på individuell mätning och debitering 
(IMD) av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. Enligt lag om energimätning i byggnader är 
det den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet 
(byggnadsnämnden) som har tillsyn över att de skyldigheter som anges i lagen fullgörs. Kommunen 
får ta ut avgifter för sin tillsyn och meddela föreskrifter om avgifternas storlek.  

Förslaget till taxa är baserat på det underlag som SKR har tagit fram. Det bygger på att en timavgift 
tas ut för tillsynen. Avgiften i det enskilda ärendet beräknas därmed genom att kommunens 
handläggningskostnad per timme multipliceras med det antal timmar handläggningstid som 
kommunen ägnat åt det specifika ärendet. I det enskilda ärendet måste kommunen också kunna 
redovisa nedlagt antal handläggningstimmar. Handläggningskostnaden är samma som för övrig 
verksamhet på plan- och bygglovsavdelningen. Antalet ärenden som kommer handläggas och kan 
debiteras beräknas vara få.  



Beslutsdatum  Sida 48 (69) 
2022-08-24 

  

Det är viktigt att notera att kommunen alltså får ta ut avgifter för byggnadsnämndens tillsyn enligt 
lagen om energimätning i byggnader. Det är en stor skillnad jämfört med byggnadsnämndens tillsyn 
enligt plan- och bygglagen, som inte får avgiftsbeläggas. 

Beslutsunderlag 
Förslag till taxebestämmelser Samhällsbyggnadsnämnds verksamhet 

2023 Beräkningsunderlag - Mät, Handläggningskostnad 

2023 Beräkningsunderlag - Plan och bygglov, Handläggningskostnad 

2023 Uträkning taxetabeller och tiduträkningar 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och taxebestämmelser skickas till Kommunstyrelsen. 
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Inledning 
Denna taxa gäller för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd 
av plan- och bygglagen (2010:900) PBL, plan- och byggförordningen (2011:338) PBF och 
kommunallagen (2017:725) om inget annat anges. Taxan omfattar även andra avgifter i 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet såsom, tillsyn av energimätning i byggnader 
(IMD), mätningstekniska tjänster och kartor. 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. Samhällsbyggnadsnämndens rådgivningsverksamhet 
och allmänna övervakningsverksamhet är skattefinansierad.  

Administrativa rutiner 
Enligt 12 kap. 10 § PBL är det kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna för 
beslut om taxa. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till 
nämnd. Det innebär att taxan, så väl som ändring av taxan måste beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan kan överklagas enligt bestämmelserna om 
laglighetsprövning. Kommunfullmäktiges beslut behöver inte ha fått laga kraft innan taxan 
börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har 
justerats, om inte senare tidpunkt angivits (13 kap. KL). 

Index 
Samhällsbyggandsnämnden får för varje kalenderår besluta att justera det belopp som ska 
utgå för handläggningstid per timme (timkostnad), för plan- och bygglovsavdelningen och 
geodataavdelningen, med procentsatsen Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är 
publicerad på Sveriges kommuner och regioners webbplats för oktober månad året före 
avgiftsåret. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2022. 

Avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timkostaden) i tabellerna 1-17 justeras med det belopp 
som ska utgå för handläggningstid per timme för plan- och bygglovavdelningen. 

I tabell 18-28 beräknas avgiften som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av 
gällande prisbasbelopp som beslutas av regeringen årligen enligt bestämmelserna i 
socialförsäkringsbalken (2010:110), med undantag för enkel bygglovskarta som har ett fast 
pris.  

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 
Ansvarig nämnd/delegation till tjänsteperson 

Tillämpning av taxan och debitering i enskilda fall svarar Samhällsbyggnadsnämnden för. 
Samhällsbyggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av 
tjänsteperson enligt särskild delegationsordning. 

Avgiftsbestämning 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats 
men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har Samhällsbyggnadsnämnden rätt att 
tillämpa den nya taxan i ärendet, om det innebär en lägre avgift för den sökande. 

Finner Samhällsbyggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning 
eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för ett 
särskilt ärende. 
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Timdebitering och tidersättning används även för andra tids- och kostnadskrävade ärende 
som inte finns uppräknad i taxans nedanstående tabeller.  

Samtliga avgifter är beräknade i den svenska kronan (SEK). 

Betalning av avgift 
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort anmälan i 
det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne fått 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd 
vidtagits.  

Betalning av avgift ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden inom den tid som anges på 
fakturan. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges på fakturan utgår dröjsmålsränta 
enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.  

Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas. Avgift tas 
ut enligt tabell 15-17.  
Avgifter kan tas ut i förskott. 

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgift i enskilda fall kan överklagas hos 
länsstyrelsen. (13 kap. 3 § PBL)  

Återbetalning av avgift samt avräkning 
Vid avslut av ärende kan slutavräkning göras och eventuell tilläggsdebitering ske i ärendet, 
det kan till exempel gälla att fler slutbesked än de som ingår i taxan har tagits beslut om i 
ärendet.  

Avgift tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna 
handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som 
Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de 
handläggningsåtgärder, enligt tillämplig tidsuppskattning, som inte vidtagits i ärendet.   

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 

Timdebitering/tidersättning 
För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges 
”timdebitering” eller “tidersättning” i tillämplig taxetabell.  

Debitering görs för varje påbörjad halvtimma handläggning. I handläggningstiden ingår tid 
som varje tjänsteperson som varit inblandad i handläggningen av ärendet lagt ned från 
ärendets ankomst till nämnden till arkivering av ärendet. Kontakter med parter, samråd 
med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning samt föredragning 
och beslut är moment som ingår. 

Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning. I vilka fall 
mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning.  

Taxans ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft den 2023-01-01 och gäller för ärenden som kommit in till 
nämnden från och med detta datum. 
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Handläggnigskostnad per timme 
Plan- och bygglovsavdelningen  
2023- 1160 kr /h 
2022- 1180 kr/h 
2021- 1152 kr/h 
 
Geodataavdelningen  
2023- 1160 kr /h 

Lov, besked, anmälan m m 
Beräkning av avgifter enligt taxan 
Avgifter enligt tabeller 1-17 har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad 
per timme har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som 
åtgärden avser.  

Avgiften kan också tas ut genom timdebitering enligt fastställd handläggningskostnad per 
timme för plan- och bygglosavdelningen. Vid timdebitering tas kostnad för administration 
ut med minst en halvtimme.  

I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från ansökan/anmälan, via startbesked och 
fram till och med slutbesked. I ärenden som kräver tekniskt samråd ingår dessutom 
platsbesök, slutsamråd och slutbesked.  

Avgift för karta, utstakning och lägeskontroll tillkommer. Avgift för att upprätta eller ändra 
detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer genom planavgift eller 
genom upprättat planavtal.  

I de fall det behövs beslut om ny kontrollansvarig, fler startbesked, arbetsplatsbesök, 
interimistiska slutbesked eller slutbesked, debiteras dessa separat enligt tabell 14.  

Om ett lovärende innehåller flera olika typer av åtgärder, tas full avgift ut för den 
kostnadsmässigt största åtgärden, därefter reduceras avgiften med 50 procent för reste- 
rande åtgärder, exempelvis om rivningslov och bygglov söks i samma ärende, eller om 
bygglov ges för en tillbyggnad och ansökan samtidigt innehåller en anmälan om att sätta in 
en eldstad i en annan del av huset än i tillbyggnaden då tas full avgift ut för tillbyggnaden 
medan avgiften för eldstaden reduceras med 50 procent. När det gäller nybyggnad av 
bostäder ingår markarbeten, murar och plank och likvärdigt som görs i anslutning till 
nybyggnationen, även komplementbyggnader ingår.  

Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för 
permanenta lov. Förlängning av beslut tas ut enligt tabell 6 och 7.  

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov (ändring av lov) utgår 
i första hand timdebitering. 

Vid frivilliga bygglov tas kostnad ut enligt den tabell där liknadnde ärende återfinns. Finns 
ingen tillämplig tabell utgår timdebitering.  
 

Planenligt Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet 
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas 
med områdesbestämmelser eller detaljplan.  
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Liten avvikelse Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande 
detaljplan, gällande områdesbestämmelser eller en äldre plan 
som ska jämställas med områdesbestämmelser eller 
detaljplan. Beslut enligt 9 kap 31c inrymms här.  Avsteg från 
byggnadsstadgan 39 § (att bygga närmare än 4,5 meter till 
gräns i äldre detaljplaner) och där sakägare behöver höras. 

Utanför planlagt område  Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med 
detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana äldre planer 
som ska jämställas med områdesbestämmelser eller 
detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet 
förhandsbesked. 

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § 
PBL. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard (SS 
21054:2020) gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som 
inlämnade ritningar medger. 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare mm ska beräkningsregler och 
definitioner enligt 1 kap 2-7 §§ PBF tillämpas. 
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Tabell 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
1.1 Nybyggnad av ett 

en- eller 
tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår 
även tillhörande 
lovpliktiga 
komplementbyggnader 
samt andra lovpliktiga 
och anmälningspliktiga 
åtgärder som ingår i 
samma ansökan som 
nybyggnaden av 
bostadshuset. 

Planenligt 29 580 kr 

1.2 Liten avvikelse 34 220 kr 

1.3 Utanför planlagt område 42 340 kr 

1.4 Nybyggnad av ett 
fritidshus med högst 
två bostäder. I 
ärendetypen ingår 
även tillhörande 
lovpliktiga 
komplementbyggnader 
samt andra lovpliktiga 
och anmälningspliktiga 
åtgärder som ingår i 
samma ansökan som 
nybyggnaden av 
bostadshuset. 

Planenligt 28 420 kr 

1.5 Liten avvikelse 30 740 kr 

1.6 Utanför planlagt område 37 700 kr 

1.7 Nybyggnad av 
komplementbyggnad 0-
50 m² BTA+OPA,  
med tekniskt samråd  

Planenligt 11 310 kr 

1.8 Liten avvikelse 13 630 kr 

1.9 Utanför planlagt område 12 180 kr 

1.10 Nybyggnad av 
komplementbyggnad 0-
50 m² BTA+OPA,  
utan tekniskt samråd 

Planenligt 6 090 kr 

1.11 Liten avvikelse 8 410 kr 

1.12 Utanför planlagt område 6 960 kr 

1.13 Nybyggnad av 
komplementbyggnad > 
50 m² BTA+OPA, 
med tekniskt samråd 

Planenligt 15 950 kr 

1.14 Liten avvikelse 17 980 kr 

1.15 Utanför planlagt område 16 820 kr 

1.16 Nybyggnad av 
komplementbyggnad > 
50 m² BTA+OPA,  
utan tekniskt samråd 

Planenligt 10 730 kr 

1.17 Liten avvikelse 12 760 kr 

1.18 Utanför planlagt område 11 600 kr 

1.19 Tillbyggnad 0-40 m² 
BTA+OPA,  
med tekniskt samråd 

Planenligt 13 340 kr 

1.20 Liten avvikelse 16 240 kr 

1.21 Utanför planlagt område 13 050 kr 

1.22 Tillbyggnad 0-40 m² 
BTA+OPA,  
utan tekniskt samråd 

Planenligt 6 380 kr 

1.23 Liten avvikelse 9 280 kr 

1.24 Utanför planlagt område 6 090 kr 

1.25 Tillbyggnad >40 m² 
BTA+OPA,  
med tekniskt samråd 

Planenligt 19 140 kr 

1.26 Liten avvikelse 21 460 kr 

1.27 Utanför planlagt område 20 300 kr 

1.28 Tillbyggnad > 40 m² 
BTA+OPA,  
utan tekniskt samråd 

Planenligt 10 440 kr 

1.29 Liten avvikelse 12 760 kr 

1.30 Utanför planlagt område 11 600 kr 
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1.31 Ändring,  
med tekniskt samråd 
(bla större 
fasadändring, takkupa 
som ej räknas som 
tillbyggnad, ytterligare 
lgh, ombyggnad, 
ändrad anv) 

 

Planenligt 12 180 kr 

1.32 Liten avvikelse 13 340 kr 

1.33 Utanför planlagt område 12 180 kr 

1.34 Ändring,  
utan tekniskt samråd 
(bla större 
fasadändring, takkupa 
som ej räknas som 
tillbyggnad, ytterligare 
lgh, ombyggnad, 
ändrad anv) 
 

Planenligt 5 800 kr 

1.35 Liten avvikelse 6 960 kr 

1.36 Utanför planlagt område 5 800 kr 

1.37 Fasadändring 
mindre, bla kulörbyte, 
enklare bedömning av 
materialbyte, 
Även inglasning av 
enstaka balkong eller 
prövat altantak utan 
teknisk prövning.  
Lovpliktiga 
solcenergianläggningar
. 

Planenligt 3 190 kr 

1.38 Liten avvikelse 3 190 kr 

1.39 Utanför planlagt område 3 190 kr 

1.40 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver 
det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) 

50% 

   

Tabell 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller 
tvåbostadshus eller komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
2.1 Nybyggnad 0-99 m² 

(BTA+OPA),  
med tekniskt samråd 

Planenligt 18 560 kr 

2.2 Liten avvikelse 21 460 kr 

2.3 Utanför planlagt område 20 010 kr 

2.4 Nybyggnad 0-99  m² 
(BTA+OPA),  
utan tekniskt samråd 

Planenligt 9 280 kr 

2.5 Liten avvikelse 12 180 kr 

2.6    Utanför planlagt område 10 730 kr 
2.7 Nybyggnad 100-499  

m² (BTA+OPA) 
Planenligt 31 320 kr 

2.8 Liten avvikelse 33 060 kr 

2.9 Utanför planlagt område 33 060 kr 

2.10 Nybyggnad 500-999 
m² (BTA+OPA) 

Planenligt 45 240 kr 

2.11 Liten avvikelse 49 300 kr 

2.12 Utanför planlagt område 49 300 kr 

2.13    Nybyggnad 1000-
4999 kvm (BTA+OPA),  
med tekniskt samråd 

Planenligt 61 480 kr 

2.14 
 

Liten avvikelse 66 700 kr 

2.15 
 

Utanför planlagt område 66 700 kr 

2.16 Nybyggnad 5000–
14999 m² (BTA+OPA) 

Planenligt 72 500 kr 

2.17 Liten avvikelse 78 880 kr 

2.18 Utanför planlagt område 78 880 kr 



Sida 9 av 23  

2.19 Nybyggnad >15000 
m² (BTA+OPA) 

Planenligt 81 780 kr 

2.20 Liten avvikelse 88 160 kr 

2.21 Utanför planlagt område 88 160 kr 

2.22 Tillbyggnad 0-49 m² 
(BTA+OPA),  
med tekniskt samråd 

Planenligt 13 630 kr 

2.23 Liten avvikelse 15 660 kr 

2.24 Utanför planlagt område 15 080 kr 

2.25 Tillbyggnad 0-49 m² 
(BTA+OPA),  
utan tekniskt samråd 

Planenligt 7 250 kr 

2.26 Liten avvikelse 9 280 kr 

2.27 Utanför planlagt område 8 700 kr 

2.28 Tillbyggnad 50-199 
m² (BTA+OPA),  
med tekniskt samråd 

Planenligt 20 300 kr 

2.29 Liten avvikelse 24 360 kr 

2.30 Utanför planlagt område 23 780 kr 

2.31 Tillbyggnad 50-199 
m² (BTA+OPA),  
utan tekniskt samråd 

Planenligt 12 760 kr 

2.32 Liten avvikelse 16 820 kr 

2.33 Utanför planlagt område 16 240 kr 

2.34 Tillbyggnad 200-499 
m², 
med tekniskt samråd 
(BTA+OPA) 

Planenligt 36 540 kr 

2.35 Liten avvikelse 40 600 kr 

2.36 Utanför planlagt område 39 440 kr 

2.37 Tillbyggnad 200-499 
m² BTA,  
utan tekniskt samråd 
(BTA+OPA) 

Planenligt 21 460 kr 

2.38 Liten avvikelse 25 520 kr 

2.39 Utanför planlagt område 24 360 kr 

2.40 Tillbyggnad >500 m²,  
med tekniskt samråd 
(BTA+OPA) 

Planenligt 56 260 kr 

2.41 Liten avvikelse 60 320 kr 

2.42 Utanför planlagt område 59 160 kr 

2.43 Ändring,  
med tekniskt samråd 
(bla större 
fasadändring, takkupa 
som ej räknas som 
tillbyggnad, ytterligare 
lgh, ombyggnad) 

Planenligt 12 180 kr 

2.44 Liten avvikelse/ utom plan 13 340 kr 

2.45 Ändring,  
utan tekniskt samråd 
(bla större 
fasadändring, takkupa 
som ej räknas som 
tillbyggnad, ytterligare 
lgh, ombyggnad) 

Planenligt 5 800 kr 

2.46 Liten avvikelse/ utom plan 6 960 kr 

2.47 Fasadändring 
mindre, bla kulörbyte, 
enklare bedömning av 
materialbyte, 
Även inglasning av 
enstaka balkong eller 
prövat altantak, utan 
teknisk prövning.  
Lovpliktiga 
solcenergianläggningar
. 

Planenligt 3 190 kr 

2.48 Liten avvikelse/ utom plan 3 190 kr 

2.49 Ändrad användning 
<199 m² BTA,  
med tekniskt samråd  
 

Planenligt 24 940 kr 

2.50 Liten avvikelse 28 420 kr 

2.51 Utanför planlagt område 28 420 kr 
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2.52 Ändrad användning 
>200m² BTA,  
med tekniskt samråd  
 

Planenligt 33 640 kr 

2.53 Liten avvikelse 35 960 kr 

2.54 Utanför planlagt område 35 960 kr 

2.55 Ändrad användning,  
utan tekniskt samråd 
 

Planenligt 10 440 kr 

2.56 Liten avvikelse 13 920 kr 

2.57 Utanför planlagt område 13 920 kr 

2.58 Nybyggnad av 
flerbostadshus, 
boende, vård, skola 0-
999 m² BTA 

Planenligt 95 120 kr 

2.59 Liten avvikelse 103 240 kr 

2.60 Utanför planlagt område 107 880 kr 

2.61 Nybyggnad av 
flerbostadshus, 
boende, vård, skola 
1000-4999 m² BTA 

Planenligt 111 940 kr 

2.62 Liten avvikelse 120 060 kr 

2.63 Utanför planlagt område 124 700 kr 

2.64 Nybyggnad av 
flerbostadshus, 
boende, vård, skola 
5000–14999 m² 

Planenligt 127 020 kr 

2.65 Liten avvikelse 135 140 kr 

2.66 Utanför planlagt område 139 780 kr 

2.67 Nybyggnad av 
flerbostadshus, 
boende, vård, skola 
>15000 m² 

Planenligt 142 680 kr 

2.68 Liten avvikelse 150 800 kr 

2.69 Utanför planlagt område 153 120 kr 

2.70 Nybyggnad > 99 m² 
med enklare teknisk 
prövning (mycket enkla 
byggnader med stor 
volym, t.ex. tält) 

Planenligt 17 400 kr 

2.71 Liten avvikelse 19 140 kr 

2.72 Utanför planlagt område 19 140 kr 
    

Tabell 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 

Ärendetyp Avgift 
3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 

liten omgivningspåverkan 
5 220 kr 

3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
stor omgivningspåverkan (ex. pyloner, bildväxlade skylt etc) 

11 600 kr 

3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning utöver den mest tidskrävande, i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

580 kr 
    

Tabell 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
4.1 

Anordnande, 
inrättande, uppförande, 

flytt eller väsentlig 
ändring av 

Nöjesparker, djur-parker, idrottsplatser, 
skidbackar med liftar, kabinbanor, frilufts-bad 
campingplatser, skjutbanor, småbåt-shamnar, 
motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

4.2 Upplag och materialgårdar Timdebitering 

4.3 Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för 
väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 
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4.4 Fasta cisterner andra fasta anläggningar för 
kemiska produkter som är hälso- & miljöfarliga 
och för varor som kan medföra brand eller andra 
olycks-händelser 

Timdebitering 

4.5 Radio- telemaster eller torn Timdebitering 

4.6 Vindkraftverk som  
a) är högre än 20 meter över markytan b) 
placeras på ett avstånd från gränsen som är 
mindre än kraftverkets höjd över marken c) 
monteras fast på en byggnad, eller d) har en 
vindturbin med en diameter som är större än tre 
meter 

Timdebitering 

4.7 Begravningsplatser Timdebitering 
    

Tabell 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 
 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 
5.1 Uppförande eller 

väsentlig ändring av 
mur eller plank,  
med tekniskt samråd 

Planenligt 14 500 kr 

5.2 Liten avvikelse 15 660 kr 

5.3 Utanför planlagt område 15 370 kr 

5.4 Uppförande eller 
väsentlig ändring av 
mur eller plank,  
utan tekniskt samråd 

Planenligt 5 220 kr 

5.5 Liten avvikelse och/ eller nära gräns 6 380 kr 

5.6 Utanför planlagt område 5 800 kr 

5.7 Anordnande eller 
väsentlig ändring av 
parkeringsplatser,  
med tekniskt samråd 

Planenligt 12 470 kr 

5.8 Liten avvikelse 13 630 kr 

5.9 Utanför planlagt område 13 340 kr 

5.10 Anordnande eller 
väsentlig ändring av 
parkeringsplatser,  
utan tekniskt samråd 

Planenligt 5 220 kr 

5.11 Liten avvikelse 6 380 kr 

5.12 Utanför planlagt område 6 090 kr 

5.13 Uppförande eller 
väsentlig ändring av 
transformatorstation, 
nätstation, pumpstation 
el. liknande (< 20 kvm 
BYA) 

Planenligt 5 220 kr 

5.14 Liten avvikelse 6 380 kr 

5.15 Utanför planlagt område 6 090 kr 

    

 

Tabell 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 
6.1 Förlängning av 

tidsbegränsat bygglov  
  5 220 kr 

     

Tabell 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Ärendetyp Avgift 
7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 5 220 kr 
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Tabell 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad,  

med tekniskt samråd 
11 890 kr 

8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad,  
utan tekniskt samråd 

2 610 kr 

8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd. 
(Områdelsebestämmelser) 

Timdebitering 

8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd. 
(Områdelsebestämmelser) 

Timdebitering 

8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas 
avsevärt,  
med tekniskt samråd 

9 570 kr 

8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas 
avsevärt, 
utan tekniskt samråd 

2 610 kr 

8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss,  
med tekniskt samråd 

9 570 kr 

8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss,  
utan tekniskt samråd 

2 610 kr 

8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal samt 
installation av FTX-system i en-och tvåbostadsuhs,  
med tekniskt samråd 

9 570 kr 

8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal samt 
installation av FTX-system i en-och tvåbostadsuhs,  
utan tekniskt samråd 

2 610 kr 

8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, 
med tekniskt samråd 

10 440 kr 

8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation,  
utan tekniskt samråd 

3 480 kr 

8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,  
med tekniskt samråd 

10 440 kr 

8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,  
utan tekniskt samråd 

3 480 kr 

8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden,  
med tekniskt samråd 

10 440 kr 

8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden,  
utan tekniskt samråd 

3 480 kr 

8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter,  
med tekniskt samråd 

Timdebitering 

8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter,  
utan tekniskt samråd 

Timdebitering 

8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, 
med tekniskt samråd 

Timdebitering 

8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk,  
utan tekniskt samråd 

Timdebitering 
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8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses 
i 9 kap. 4 a § PBL,  
med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad) 

8 120 kr 

8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses 
i 9 kap. 4 a § PBL, 
utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad) 

4 060 kr 

8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL,  
med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus) 

12 180 kr 

8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL,  
utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus) 

4 640 kr 

8.25 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 
st. 1 PBL,  
med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

9 280 kr 

8.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 
1 PBL,  
utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

4 640 kr 

8.27 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 
2 PBL,  
med tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

9 860 kr 

8.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 
PBL,  
utan tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

4 640 kr 

8.29 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 
9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd 

11 600 kr 

    

Tabell 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 10 440 kr 

9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 4 060 kr 
    

Tabell 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 17 980 kr 

10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 5 510 kr 
    

Tabell 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 
11.1 Förhandsbesked  

(bygglov som följer ses som planenligt) 
Inom planlagt område  Timdebitering 

11.2 Förhandsbesked 1 tomt, 
(bygglov som följer ses som planenligt) 

Utanför planlagt 
område 

17 400 kr 

11.3 Förhandsbesked för tomter utöver den 
första när tomterna ligger i anslutning till 
varandra.  

Utanför planlagt 
område 

6960 kr 

    

Tabell 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 
12.1 Villkorsbesked Timdebitering 
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Tabell 13 Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 
13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

    

Tabell 14 Extra samråd, platsbesök, beslut och anstånd  

Ärendetyp Avgift 
14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 2 320 kr 

14.2 Extra tekniskt samråd utöver det första, per styck 2 320 kr 

14.3 Extra slutsamråd utöver det första, per styck 2 320 kr 

14.4 Extra beslut om startbesked, slutbesked, interimistiskt slutbesked, 
ny kontrollansvarig 

Timdebitering 

14.5 Beslut om anstånd 0 kr 
    

Tabell 15 Avslag 
Ärendetyp Avgift 

15.1 Avslag   Avgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp 

    

Tabell 16 Avskrivning 
Ärendetyp Avgift 

16.1 Avskrivning   Timdebitering 
    

Tabell 17 Avvisning 
Ärendetyp Avgift 

17.1 Avvisning   Timdebitering 
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Planavgifter och planbesked 
Beräkning av avgifter enligt taxan 
Avgifterna i tabell 18-22 beräknas som en funktion av milliprisbasbeloppet (mPBB) en 
planläggningsfaktor (PF), en objektsfaktor (OF) och en justeringsfaktor (N). 
Planläggningsfaktorern grundar sig på åtgärdens komplexitet, objektsfaktorn är 
areaberoende och en justeringsfaktor i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom 
kommunen. Justeringsfaktorn ligger mellan 0,8 och 1,2 beroende på invånarantal i 
kommunen och beslutas av kommunfullmäktige. I Borås stad är N = 1,2   

Avgiften kan också tas ut genom timdebitering enligt fastställd handläggningskostand per 
timme för plan- och bygglosavdelningen.  

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § 
PBL. Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard (SS 
21054:2020) gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som 
inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare mm 
ska beräkningsregler och definitioner enligt 1 kap 2-7 §§ PBF tillämpas. 

Tabell 18 Objektsfaktorer   
Objektsfaktor för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – beroende 
på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig faktor enligt tabeller nedan. I ärenden 
gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda ytan, BTA + 
OPA. 
 

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enligt 9 
kap 4 – 6 §§ PBL), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och 
liknande. 
  

Area (m2) – BTA + OPA OF 
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader 

 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 
0-49 4 
50-129 6 
130-199 8 
200-299 10 
300-499 14 
500-799 20 
800-1199 26 
1 200-1 999 36 
2 000-2 999 46 
3 000-3 999 56 
4 000-4 999 64 
5 000-5 999 72 
6 000-7 999 88 
8 000-9 999 100 
Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m² (Exempel: OF 10000 m² = 101; 11 000 m² = 
102). 
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Planavgift 
Planavgift tas ut i samband med beslut om bygglov eller genom 
planavtal/exploateringsavtal under detaljplanearbetets gång. Utgångspunkten är att 
planavtal som reglerar kostnader ska tecknas med beställaren vid varje ny plan. Avgiften ska 
motsvara nämndens självkostnad för arbetet. Den beräknas med utgångspunkt från den 
arbetstid som krävs, genomsnittlig timkostnad samt nämndens övriga omkostnader för 
arbetet (utredningskostnader, konsulter m.m.).  

Vid utarbetande av planer krävs utredningar för att bedömningar kring lämplighet ska 
kunna göras. Utredningar ska göras i den omfattning, samt uppfylla de krav på kvalitet och 
innehåll, som samhällsbyggnadsnämnden finner vara nödvändiga för att fullgöra nämndens 
myndighetsutövning. Det är samhällsbyggnadsnämnden som avgör vilka utredningar som 
krävs för att genomföra ett planarbete. 

Planavgift vid bygglov  
Planavgift kan tas ut för åtgärder inom område med detaljplan och områdesbestämmelser 
som har antagits med stöd av plan och bygglagen (PBL) från år 1987 eller senare. Ingen 
planavgift tas ut för åtgärder inom detaljplaner och områdesbestämmelser som är antagna 
före år 1987.  

Planavgift som inte tagits ut genom planavtal eller exploateringsavtal tas ut vid beslut om 
bygglov. Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall 
bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan. Planavgift tas inte ut för tidsbegränsat 
bygglov. 

Tidsersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där intressenten 
eller sökanden erhåller annan nytta än som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA.   

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för 
berörd byggrätt inom det område som ändrats. Vid en generell ändring av en bestämmelse 
inom en äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla 
detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har stöd i ändringen av 
detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). 

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som 
för nybyggnad. 

Planavgift tas inte ut för:  
- För objekt som är lika med eller mindre än 25 m2 tas ingen planavgift ut. 
- Nybyggnad av komplementbyggnad som är mindre än 50 kvadratmeter  
- Tillbyggnader som är mindre än 50 kvadratmeter, oavsett byggnadstyp  
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Tabell 19 Planavgift vid bygglov 
Grundformel planavgift: mPBB x OF x PF x N 

 Planfaktor (PF) 
Nybyggnad 

PF 
Tillbyggnad 

PF 
Ändring 

Områdesbestämmelser 75 45 45 
Detaljplan 150 75 75 
Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan 60 30 30 

 
Tabell 20 Planavgift vid bygglov för ett enstaka en- och tvåbostadshus 
I avgiften ingår tillbyggnader och komplementbyggnader. 
Vid fler än ett en- eller tvåbostadshus i samma ärende utgår planavgift enligt tabell ovan 
 

mPBB x PF x N Planfaktor (PF) 
Nybyggnad 

PF 
Tillbyggnad 

PF 
Ändring 

En- tvåbostadshus (inkl. 
komplementbyggnader och 
anläggningar, oberoende av area) 

900 450 450 

Komplementbyggnader lika med eller 
större än 50 m² i separat ärende 

450 225 225 

Planavgift under detaljplanarbetet  
Planavgiften kan regleras genom ett tecknat planavtal. Planavtal tecknas med intressenter 
och specificerar betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt. Planavgift tas ut löpande 
och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. För en plan där avgift 
inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov. Om en 
plan har flera beställare fördelas planavgiften schablonmässigt mellan beställarna i 
förhållande till deras nytta av planen eller enligt annan överenskommelse. Principen för 
fördelning av avgift mellan flera parter ska vara densamma oavsett om parterna betalar 
avgift vid olika tidpunkter eller om några parter erlägger avgift enligt avtal medan andra 
betalar i samband med markanvisning eller som planavgift vid bygglov. 

När planavtalet skrivs görs en preliminär beräkning enligt gällande taxa och övriga kända 
förutsättningar. Löpande avgifter, för nedlagd tid, debiteras varje månad. Större fasta 
avgifter, för exempelvis grundkarta och fastighetsförteckning, debiteras i samband med 
leverans till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kostnader för externa tjänster exempelvis 
utredningar, tryck/annonsering och plankonsulter debiteras allteftersom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen faktureras avgifterna.  

Upphävande av detaljplaner och områdesbestämmelser 
Arbetet debiteras med tidersättning för samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare samt 
verkliga kostnader för eventuella utredningar och annonser. Avgiften tas ut av den som 
sökt planbesked för upphävande. Ingen extra avgift tas ut för upphävande av planer och 
områdesbestämmelser som görs i samband med beslut om ny detaljplan eller 
områdesbestämmelser som ersätter den tidigare. 

Tabell 21 F d fastighetsplan i separat ärende       
mPBB x PF x N 

Åtgärd PF 

Upphävande av bestämmelser om 
fastighetsindelning 

1300  
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Planbesked 
Tabell 22 Planbesked 
mPBB x PF 

Planbesked  PF 
Enkel åtgärd 200 (Eller tidersättning) 
Normal åtgärd 400 (Eller tidersättning) 
Komplex åtgärd  600 (Eller tidersättning) 

Positiva och negativa besked debiteras med 100 % av ovanstående belopp. 
Ansökan återtagen innan beslut debiteras med 75 % eller med tidersättning.  

 

Planbesked – ärendekategorier  

Enkel åtgärd-  200 x mPBB  

Mindre åtgärder inom befintlig markanvändning (t.ex. upphävande av tomtindelning, ändra 
byggrätter m.m.)  

Normal åtgärd- 400 x mPBB 

Ändra markanvändning. Medelstort projekt.  

Komplex åtgärd- 600 x mPPB 

Projektet uppfyller något av följande kriterier: 

Bedöms innehålla flera motstående intressen, exempel på motstående intressen; 
Kulturhistoriskt värdefull miljö/byggnad, Grönområde/naturvärden som tas i anspråk mfl..  

Stora bostadsprojekt 

Bedöms behöva utökat förfarande (betydande miljöpåverkan, motstridig ÖP)  
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Avgift för kartor, utstakning m m  
Beräkning av avgifter enligt taxan  
Avgifterna I tabell 23-27 beräknas som en funktion av milliprisbasbeloppet (mPBB) en 
handläggningsfaktor (KF/MF/UF/TF), en objektsfaktor (OF) och en justeringsfaktor (N). 
Handläggningsfaktorern grundar sig på åtgärdens komplexitet, objektsfaktorn är 
areaberoende och en justeringsfaktor i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom 
kommunen. Justeringsfaktorn ligger mellan 0,8 och 1,2 beroende på invånarantal i 
kommunen och beslutas av kommunfullmäktige. I Borås stad är N = 1,2   

Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt uträknad handläggningskostnad per 
timme. Aktuell timkostand för geodataavdelningen finns under rubriken 
handläggningskostad per timme. Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så 
behövs. 

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § 
PBL. Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard (SS 
21054:2020) gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som 
inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare mm 
ska beräkningsregler och definitioner enligt 1 kap 2-7 §§ PBF tillämpas. 

Tabell 23 Nybyggnadskarta 
Nybyggnadskarta/Bygglovkarta/Enkel bygglovkarta krävs om Samhällsbyggnadsnämnden 
anser det nödvändigt. 

Avgift = mPBB x KF x N eller fast pris 
Kartan innehåller fastighetsgränser, 
höjder, befintliga byggnader, 
planinformation 

Kartfaktor (KF) 
Nybyggnadskarta* 

KF 
Bygg- 
lovkarta 

Kostnad 
Enkel bygglovkarta 
Fast pris 

    
Enbostadshus/enstaka byggnad  
Oavsett tomtyta 

150 100 2270 kr 

Övriga byggnader; sammanbyggda enbo- 
stadshus, flerfamiljshus samt alla övriga 
bygg- nader och anläggningar. Tomtyta 
mindre eller lika med 2 000 m2. 

150 
 

100 2270 kr 

2 001-5 000 m2 240 150 3406 kr 
5 001-7 000 m2 350 200 4541 kr 
7 001-10 000 m2 450 300 6811 kr 
10 001-15 000 m2 550 400 9082 kr 
15 001-20 000 m2 650 500 Kräver 

nybyggnadskarta 
20 001-30 000 m2 
 

800 600 Kräver 
nybyggnadskarta 

30 001 m2 eller större Offert Offert Kräver 
nybyggnadskarta 

*Kartan innehåller anslutningspunkter inom kommunal VA-anläggning 
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Tabell 24 Utstakning 
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, 
även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. 
När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för 
extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera 
olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig. 

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd 
på utstakningsskissen. 

Utstakning kan utföras av Samhällsbyggnadsnämndens personal eller annan med verifierad 
mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om utstakning utförs av annan än 
Samhällsbyggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. 
med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet. 

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N (Moms 25 % tillkommer) 
Beskrivning Utstakningsfaktor (UF) 

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)  
Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. 
< 49 m2 

 
80 

1-199 m2 150 
200-499 m2 150+6 per påbörjad 10 m2 – 

upp till UF 240 
500-999 m2 240 
1000-1 999 m2 290 
2 000-2 999 m2 340 
Större än 3000 m2 

 
Offert 

Tillägg per punkt utöver 4 10 
Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar Tidersätting se tabell 2 
  
Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter). 
< 199 m2 70 
Tillägg per punkt utöver 4 5 
  
Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter)  
< 199 m2 50 
200-1 000 m2 100 
Tillägg per punkt utöver 4 5 
  
Övrig utstakning  
Plank eller mur 50 
Transformatorstation 70 
Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h) 
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Tabell 25 Lägeskontroll 
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 kvadratmeter.  

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + 
OPA) för varje hustyp för sig. 

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid tillbyggnad 
gäller anbudsförfarande. 

Avgift = mPBB x MF x N (Moms 25 % tillkommer) 
Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mätnings- 

faktor (MF) 
< 199 m2 75 
200-499 m2 90 
500-999 m2 110 
1 000-1 999 m2 130 
2 000-2 999 m2 150 
3 000-5 000 m2 170 
Tillägg per punkt utöver 4 2 
  
Komplementbyggnad – nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus 
(4 punkter) 

 

< 199 m2 40 
Tillägg per punkt utöver 4 1 
  
Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter)  
< 199 m2 40 
200-1 000 m2 80 
Tillägg per punkt utöver 4 1 

 
Tabell 26 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 
Avgift = mPBB x MF x N (Moms 25 % tillkommer) 

 MF 
Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 
(minimum 3 punkter per beställning) 

10 
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Tabell 27 Avgift för tillfälligt nyttjande av geodata 
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av 
skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial 
träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. 
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke 
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 

Avgift per HA = mPBB x KF x N (Moms 25 % tillkommer) 
Primärkarta Innehåll 
i kartan 

Informations- 
andel i % 

KF 

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9 
Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9 
Vägar, järnvägar, adresser 20 6 
Höjdinformation 20 6 
All information 100 30 
  
Övriga digitala kartprodukter KF 
Översiktlig karta 2 
Stadskarta 1,5 
Höjdgitter 5 
  
Digitalt ortofoto  
Upplösning (m/pixel)  
0,2 0,05 
0,5 0,0125 

 

Utskrift 
Tabell 28 

Avgift per m2 = mPBB x ÅF (Moms 25 % tillkommer) 
Pappersformat Åtgärdsfaktor 

(ÅF) 
A3 0,3 
A2 0,5 
A1 0,8 
A0 1,5 
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Tillsyn av individuell mätning och debitering IMD 
Avgifter tas ut för Borås Stads tillsyn över de skyldigheter som följer av lag (2022:333) om 
energimätning i byggnader och förordning (2022:336) om energimätning i byggnader. 

Avgiften för tillsyn innefattar kontroll, uppföljning, beslut om föreläggande och andra 
nödvändiga tillsynsuppgifter. 

Enligt lag om energimätning i byggnader är det den eller de kommunala nämnder som 
fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet som har tillsyn över att skyldigheter enligt 
lagen fullgörs. I Borås Stads fullgörs tillsynsuppgiften av Samhällsbyggnadsnämnden som 
också beslutar om avgift efter handläggning.  

Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften enligt gällande taxa för 
Samhällsbyggnadsnämnden enligt handläggningskostand per timme för plan- och 
bygglovsavdelningen.  

Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid i varje ärende. Med tillsynstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för inläsning 
av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
kontroller, förelägganden och andra nödvändiga åtgärder. 

Tillsynsavgift ska, beroende på skyldighet och tillsynsuppgift, betalas av den som för egen 
räkning uppför eller låter uppföra en byggnad eller av den som äger en byggnad som är 
föremål för tillsyn. 



Borås Stad, Karta och mätning, 2023

1. Generella uppgifter

Kommun/förbund Borås Stad
Myndighetsområde Karta och mätning

Gällande år 2023

Uppdaterad (datum) 2022-06-23
Upprättad av Elin Hegg och Sara Danfelter

Övriga kommentarer



Borås Stad, Karta och mätning, 2023

2. Översikt

Beskrivning, läs detta först Resultat

Genomsnittlig handläggningstid per handläggare
951

Genomsnittlig lönekostnad per år och handläggare
613 570

Myndighetsområdets antal årsarbetskrafter
10,00

Gemensamma kostnader per handläggare
297 389

Myndighetsspecifika kostnader per handläggare
188 000

Total kostnad per handläggare
1 098 959

Handläggningskostnad per timme
1 156

Arbetsgång, klicka nedan

2. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som 
handlar om årsarbetstid och hur den genomsnittliga 
arbetstiden fördelas på årsbasis (timmar). 

3. I denna flik räknar du fram den genomsnittliga 
lönen/år för en heltidsanställd handläggare samt anger 
antalet årsarbetskrafter inom myndigheten

4. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som 
handlar om gemensamma kostnader för förvaltningen  
och specifika kostnader för myndighetsområdet 
(kronor). 

5. I denna flik får du sammanställningen av 
handläggningskostnaden per timme, för aktuellt 
myndighetsområde. Här kan du också räkna ut 
handläggningskostnaden per timme med SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

1. Här börjar du för att beräkna 
handläggningskostnaden per timme. I första fliken 
anger du kommunnamn, aktuellt år och vilket 
myndighetsområde uträkningen avser. Mallen är tänkt 
att användas för plan- och bygglagens samt 
miljöbalkens område. 

Uträkning av 
genomsnittlig 

årsarbetstid och 
handläggningstid

Börja här!

Lönekostnad

Gemensamma
kostnader

Resultat



Borås Stad, Karta och mätning, 2023

3. Genomsnittlig tid

Uträkning av genomsnittlig årsarbetstid och handläggningstid

Genomsnittlig årsarbetstid per handläggare (timmar) 
exklusive frånvaro
(2 000 tim enl SKL schablon)

2 000              

Semester 70                   
Sjukdom 244                 
Övrig frånvaro 102                 
Summa genomsnittlig frånvaro (timmar/år) 415                 

Faktiskt arbetad tid (timmar) 1 585              
(genomsnittlig årsarbetstid / handläggare minus frånvaro)

Handläggningstid

Genomsnittlig handläggningstid
(60% enl SKL schablon) 60,0%

Genomsnittlig handlägningstid
(tim/pers och år för heltidsanställd handläggare)

Genomsnittlig handläggningstid tim/handläggare enligt ovan 951                 

Detta är den genomsnittliga handläggningstiden per handläggare och år som 
förs över till nästa steg
(avser heltidsanställd handläggare)

Här anger du genomsnittlig frånvaro per handläggare (tim/år), uppgifterna 
hämtar du från personal-/lönekontoret.

I det här bladet tar du fram den genomsnittliga tidsanvändningen per 
handläggare och år. De förs sedan över till nästa steg och används 
för att slutligen kunna beräkna handläggningskostnaden per timme.

Frånvaro

Här beräknar vi hur stor del av faktiskt arbetad tid som en heltidsanställd 
handläggare i genomsnitt lägger per år på handläggning. SKL schablon är 
60% men man kan fylla i annan % alternativt ange antal timmar/år och 
handläggare i genomsnitt.

Alternativ 2. ange antal timmar/år och handläggare i genomsnitt

Alternativ 1. ange handläggningstid i % av faktiskt arbetad tid

Årsarbetstid

Alt 1

Alt 2



Borås Stad, Karta och mätning, 2023

4. Lönekostnad och årsarbetskraft

Lönekostnad
Handläggare
Här anger du de personer som i någon omfattning 
arbetar med handläggning inom myndighetsområdet. 
Alternativt anger beräknad genomsnittlig årslön på 
en rad

Total lönekostnad per per 
handläggare och år ink PO 

(kr)

Genomsnittlig lönekostnad bygglov  2023
Genomsnittlig lönekostnad inspektion 2023
Genomsnittlig lönekostnad plan 2023

Genomsnittlig lönekostnad mät 2023 613 570

Genomsnittlig lönekostnad/handläggare (kr) 613 570

Ange myndighetsområdets antal årsarbetskrafter
(budgeterat antal heltidstjänster för handläggare 
inom myndighetsområdet)
text….

10,00

Detta förs över till nästa steg

613 570 kr

I det här bladet beräknas den genomsnittliga lönen/år för en 
heltidsanställd handläggare

10,00 st

Genomsnittlig lönekostnad per handläggare och 
år

Myndighetsområdets antal årsarbetskrafter



Borås Stad, Karta och mätning, 2023

5. Gemensamma kostnader

Gemensam kostnad Belopp (kr)
Förvaltningens andel av "Fördelade kostnader" enligt 
SCB:s räkenskapssammandrag (RS)

0

Förvaltningens andel av  "Kalkylerade kapitalkostnader" 
enligt SCB:s räkenskapssammandrag (RS)

0

Förvaltningens andel av kostnader för KS- och KF-
verksamhet

0

Arbetsledning och administration för förvaltningen 10 301 056

Lokalhyror för förvaltningen 2 878 492

Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 200 000

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 325 000

Kontorsmaterial 100 000

Tele-, IT-kommunikation och postbefordran 381 000

Egna verksamhetssystem 4 005 000

Kostnader för transportmedel 1 795 000

Utbildning 507 500
Tillfälligt inhyrd personal 4 785 000

Summa (kronor): 25 278 048

Summa förvaltningens kostnader 25 278 048
Ange totalt antal årsarbetskrafter på förvaltningen 85

Förvaltningens gemensamma kostnad per handläggare och 297 389

Myndighetsområdets specifika kostnader

Myndighetsområdets specifika kostnader Belopp (kr)

Nämndens kostnad 1 880 000
Provtagning
Mätutrustning
Myndighetsspecifika licenser och programvaror

Summa (kronor): 1 880 000

Summa myndighetsområdets specifika kostnader 1 880 000
Antal årsarbetskrafter inom myndighetsområdet 10,00
Myndighetsområdets specifika kostnader per handläggare 188 000

Antal årsarbetskrafter inom myndighetsområdet 10,00
Myndighetsområdets del av förvaltningens gemensamma 
kostnader

2 973 888

Summa myndighetsområdets specifika kostnader 1 880 000

Summa gemensamma och myndighetspecifika 
kostnader 

4 853 888

Summa (kronor per handläggare): 485 389

Detta är myndighetsområdets kostnader som överförs 
till nästa steg

Här beräknas förvaltningens gemensamma kostnader. Gemensamma kostnader finns ofta uppräknade i förvaltningens 
budget. Vissa av förvaltningens gemensamma kostnader hanteras på central nivå i kommunen. Förvaltningens andel av 
dessa kostnader bör tas med i beräkningen, även om de inte belastar den egna budgeten. Om det inte går att få fram 
kostnaderna, kan de uppskattas. Hör med ekonomiavdelningen eller motsvarande för att ta fram de tre första posterna, från 
den centrala budgeten. Nedanstående poster är exempel. Fyll i eller ta bort utifrån vad som är aktuellt för  
myndighetsområdet i fråga.

Beräkning (kostnad per handläggare multiplicerat med 
myndighetsområdets antal årsarbetskrafter)

Summering av förvaltningens kostnader

Beräkning av gemensam kostnad per handläggare

Från bladet "Lönekostnad och årsarbetskraft"

Specifikation av de kostnader som enbart ska belasta det aktuella myndighetsområdet. Hit räknas t.ex. andelen av 
nämndens totala budget som avser myndighetsområdet i fråga, eller exempelvis kostsam utrustning som bara är till för det 
specifika myndighetsområdet. Nedanstående är exempel.

Summering av myndighetsområdets specifika kostnader

Drivmedel, fordonsskatt, leasing/hyra av bilar, trängselskatt, 
övriga kostnader för transportmedel som förvaltningen 
budgetar/faktureras för.

Kommentar
Hör med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa 
kostnader. Här anger du förvaltningens andel av kommunens 
gemensamma funktioner, tjänster och lokaler. Det avser 
overheadkostnader för kommungemensam verksamhet som inte 
kan väljas bort, t.ex. kommunledning och central administration 
(telefon, data, IT), juridik, arkiv, telefonväxel etc.

Hör med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa 
kostnader. Om ni har lokaler och inventarier som gemensamma 
nyttigheter, och inte har internhyror, ska ni fylla i denna ruta. 
Kalkylerade kostnader avser intern ränta och avskrivningar på 
byggnader och inventarier i byggnader. 

Hör med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa 
kostnader. 
Här anger du chefens chefernas lönekostnader till den del som 
är arbetsledning samt administratörers lönekostnad, t.ex. 
förvaltningens assistenter och nämndsekreterare.

Antal handläggare på förvaltningen

Anges endast om förvaltningen budgeterar/faktureras för detta.

Städ- och renhållningstjänster etc om förvaltningen 
budgeterar/faktureras för detta.
Datorer som inte köpts in centralt, böcker, tidningar, elektronisk 
media, prenumerationer, laboratoriematerial, arbetskläder, 
skyddsmaterial etc. som förvaltningen budgeterar/faktureras för.

Trycksaker, IT-material, kontorsmaterial som förvaltningen 
budgeterar/faktureras för.

Porto, telefoni, IT- och datakommunikation som förvaltningen 
budgeterar/faktureras för.
Det som förvaltningen budgeterar/faktureras för.

297 389Myndighetsområdets del av förvaltningens gemensamma 
kostnader per handläggare

Myndighetsområdets specifika kostnader per handläggare 188 000

Beräkning (Myndighetsområdets specifika kostnader fördelat 
per handläggare)

Avgifter för kurser etc.

Från bemanningsföretag etc.

Från bladet "Lönekostnad och årsarbetskraft"

Summering av myndighetsområdets specifika kostnader



Borås Stad, Karta och mätning, 2023 Åter till översikten

6. Resultat handläggningskostnad per timme

Genomsnittlig årslön per handläggare inkl po-tillägg 613 570 kr Från fliken"Lönekostnad och årsarbetskraft"

Gemensam kostnad per handläggare (OH) 297 389 kr Myndighetsspecifika kostnader 198         
Myndighetsspecifik kostnad handläggare 188 000 kr Gemensamma kostnader 313         
Summa kostnader per handläggare 1 098 959 kr Lönekostnader 645         

Handläggningstid (tim) 951 tim

Kostnader: 1 098 959 kr
Handläggningstimmar: 951 tim

Resultatet av modellen ger följande handläggningskostnad

1 156 kr

Indexuppräkning

Indexuppräkning år 2024 2025 2026 2027
Indexuppräkning %
Index (kronor) 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Indexuppräknad handläggningskostnad 
per timme 1 156 kr 1 156 kr 1 156 kr 1 156 kr

Handläggningskostnad per timme

Från fliken "Genomsnittlig tid"

Från fliken "Gemensamma kostnader"
Från fliken "Gemensamma kostnader"

 = 1 156 kr/tim
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313    

645    
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Borås Stad, Plan- och bygglagen, 2023

1. Generella uppgifter

Kommun/förbund Borås Stad
Myndighetsområde Plan- och bygglagen

Gällande år 2023

Uppdaterad (datum) 2023-06-23
Upprättad av Elin Hegg och Sara Danfelter

Övriga kommentarer



Borås Stad, Plan- och bygglagen, 2023

2. Översikt

Beskrivning, läs detta först Resultat

Genomsnittlig handläggningstid per handläggare
951

Genomsnittlig lönekostnad per år och handläggare
690 492

Myndighetsområdets antal årsarbetskrafter
33,00

Gemensamma kostnader per handläggare
355 866

Myndighetsspecifika kostnader per handläggare
56 970

Total kostnad per handläggare
1 103 327

Handläggningskostnad per timme
1 160

Arbetsgång, klicka nedan

2. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som 
handlar om årsarbetstid och hur den genomsnittliga 
arbetstiden fördelas på årsbasis (timmar). 

3. I denna flik räknar du fram den genomsnittliga 
lönen/år för en heltidsanställd handläggare samt anger 
antalet årsarbetskrafter inom myndigheten

4. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som 
handlar om gemensamma kostnader för förvaltningen  
och specifika kostnader för myndighetsområdet 
(kronor). 

5. I denna flik får du sammanställningen av 
handläggningskostnaden per timme, för aktuellt 
myndighetsområde. Här kan du också räkna ut 
handläggningskostnaden per timme med SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

1. Här börjar du för att beräkna 
handläggningskostnaden per timme. I första fliken 
anger du kommunnamn, aktuellt år och vilket 
myndighetsområde uträkningen avser. Mallen är tänkt 
att användas för plan- och bygglagens samt 
miljöbalkens område. 

Uträkning av 
genomsnittlig 

årsarbetstid och 
handläggningstid

Börja här!

Lönekostnad

Gemensamma
kostnader

Resultat



Borås Stad, Plan- och bygglagen, 2023

3. Genomsnittlig tid

Uträkning av genomsnittlig årsarbetstid och handläggningstid

Genomsnittlig årsarbetstid per handläggare (timmar) 
exklusive frånvaro
(2 000 tim enl SKL schablon)

2 000              

Semester 70                   
Sjukdom 244                 
Övrig frånvaro 102                 
Summa genomsnittlig frånvaro (timmar/år) 415                 

Faktiskt arbetad tid (timmar) 1 585              
(genomsnittlig årsarbetstid / handläggare minus frånvaro)

Handläggningstid

Genomsnittlig handläggningstid
(60% enl SKL schablon) 60,0%

Genomsnittlig handlägningstid
(tim/pers och år för heltidsanställd handläggare)

Genomsnittlig handläggningstid tim/handläggare enligt ovan 951                 

Detta är den genomsnittliga handläggningstiden per handläggare och år som 
förs över till nästa steg
(avser heltidsanställd handläggare)

Här anger du genomsnittlig frånvaro per handläggare (tim/år), uppgifterna 
hämtar du från personal-/lönekontoret.

I det här bladet tar du fram den genomsnittliga tidsanvändningen per 
handläggare och år. De förs sedan över till nästa steg och används 
för att slutligen kunna beräkna handläggningskostnaden per timme.

Frånvaro

Här beräknar vi hur stor del av faktiskt arbetad tid som en heltidsanställd 
handläggare i genomsnitt lägger per år på handläggning. SKL schablon är 
60% men man kan fylla i annan % alternativt ange antal timmar/år och 
handläggare i genomsnitt.

Alternativ 2. ange antal timmar/år och handläggare i genomsnitt

Alternativ 1. ange handläggningstid i % av faktiskt arbetad tid

Årsarbetstid

Alt 1

Alt 2
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4. Lönekostnad och årsarbetskraft

Lönekostnad
Handläggare
Här anger du de personer som i någon omfattning 
arbetar med handläggning inom myndighetsområdet. 
Alternativt anger beräknad genomsnittlig årslön på 
en rad

Total lönekostnad per per 
handläggare och år ink PO 

(kr)

Genomsnittlig lönekostnad bygglov  2023 690 363
Genomsnittlig lönekostnad inspektion 2023 681 659
Genomsnittlig lönekostnad plan 2023 699 453

Genomsnittlig lönekostnad/handläggare (kr) 690 492

Ange myndighetsområdets antal årsarbetskrafter
(budgeterat antal heltidstjänster för handläggare 
inom myndighetsområdet)
text….

33,00

Detta förs över till nästa steg

690 492 kr

I det här bladet beräknas den genomsnittliga lönen/år för en 
heltidsanställd handläggare

33,00 st

Genomsnittlig lönekostnad per handläggare och 
år

Myndighetsområdets antal årsarbetskrafter
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5. Gemensamma kostnader

Gemensam kostnad Belopp (kr)
Förvaltningens andel av "Fördelade kostnader" enligt 
SCB:s räkenskapssammandrag (RS)

0

Förvaltningens andel av  "Kalkylerade kapitalkostnader" 
enligt SCB:s räkenskapssammandrag (RS)

0

Förvaltningens andel av kostnader för KS- och KF-
verksamhet

0

Arbetsledning och administration för förvaltningen 15 271 613

Lokalhyror för förvaltningen 2 878 492

Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 200 000

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 325 000

Kontorsmaterial 100 000

Tele-, IT-kommunikation och postbefordran 381 000

Egna verksamhetssystem 4 005 000

Kostnader för transportmedel 1 795 000

Utbildning 507 500
Tillfälligt inhyrd personal 4 785 000

Summa (kronor): 30 248 605

Summa förvaltningens kostnader 30 248 605
Ange totalt antal årsarbetskrafter på förvaltningen 85

Förvaltningens gemensamma kostnad per handläggare och 355 866

Myndighetsområdets specifika kostnader

Myndighetsområdets specifika kostnader Belopp (kr)

Nämndens kostnad 1 880 000
Provtagning
Mätutrustning
Myndighetsspecifika licenser och programvaror

Summa (kronor): 1 880 000

Summa myndighetsområdets specifika kostnader 1 880 000
Antal årsarbetskrafter inom myndighetsområdet 33,00
Myndighetsområdets specifika kostnader per handläggare 56 970

Antal årsarbetskrafter inom myndighetsområdet 33,00
Myndighetsområdets del av förvaltningens gemensamma 
kostnader

11 743 576

Summa myndighetsområdets specifika kostnader 1 880 000

Summa gemensamma och myndighetspecifika 
kostnader 

13 623 576

Summa (kronor per handläggare): 412 836

Detta är myndighetsområdets kostnader som överförs 
till nästa steg

Här beräknas förvaltningens gemensamma kostnader. Gemensamma kostnader finns ofta uppräknade i förvaltningens 
budget. Vissa av förvaltningens gemensamma kostnader hanteras på central nivå i kommunen. Förvaltningens andel av 
dessa kostnader bör tas med i beräkningen, även om de inte belastar den egna budgeten. Om det inte går att få fram 
kostnaderna, kan de uppskattas. Hör med ekonomiavdelningen eller motsvarande för att ta fram de tre första posterna, från 
den centrala budgeten. Nedanstående poster är exempel. Fyll i eller ta bort utifrån vad som är aktuellt för  
myndighetsområdet i fråga.

Beräkning (kostnad per handläggare multiplicerat med 
myndighetsområdets antal årsarbetskrafter)

Summering av förvaltningens kostnader

Beräkning av gemensam kostnad per handläggare

Från bladet "Lönekostnad och årsarbetskraft"

Specifikation av de kostnader som enbart ska belasta det aktuella myndighetsområdet. Hit räknas t.ex. andelen av 
nämndens totala budget som avser myndighetsområdet i fråga, eller exempelvis kostsam utrustning som bara är till för det 
specifika myndighetsområdet. Nedanstående är exempel.

Summering av myndighetsområdets specifika kostnader

Drivmedel, fordonsskatt, leasing/hyra av bilar, trängselskatt, 
övriga kostnader för transportmedel som förvaltningen 
budgetar/faktureras för.

Kommentar
Hör med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa 
kostnader. Här anger du förvaltningens andel av kommunens 
gemensamma funktioner, tjänster och lokaler. Det avser 
overheadkostnader för kommungemensam verksamhet som inte 
kan väljas bort, t.ex. kommunledning och central administration 
(telefon, data, IT), juridik, arkiv, telefonväxel etc.

Hör med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa 
kostnader. Om ni har lokaler och inventarier som gemensamma 
nyttigheter, och inte har internhyror, ska ni fylla i denna ruta. 
Kalkylerade kostnader avser intern ränta och avskrivningar på 
byggnader och inventarier i byggnader. 

Hör med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa 
kostnader. 
Här anger du chefens chefernas lönekostnader till den del som 
är arbetsledning samt administratörers lönekostnad, t.ex. 
förvaltningens assistenter och nämndsekreterare.

Antal handläggare på förvaltningen

Anges endast om förvaltningen budgeterar/faktureras för detta.

Städ- och renhållningstjänster etc om förvaltningen 
budgeterar/faktureras för detta.
Datorer som inte köpts in centralt, böcker, tidningar, elektronisk 
media, prenumerationer, laboratoriematerial, arbetskläder, 
skyddsmaterial etc. som förvaltningen budgeterar/faktureras för.

Trycksaker, IT-material, kontorsmaterial som förvaltningen 
budgeterar/faktureras för.

Porto, telefoni, IT- och datakommunikation som förvaltningen 
budgeterar/faktureras för.
Det som förvaltningen budgeterar/faktureras för.

355 866Myndighetsområdets del av förvaltningens gemensamma 
kostnader per handläggare

Myndighetsområdets specifika kostnader per handläggare 56 970

Beräkning (Myndighetsområdets specifika kostnader fördelat 
per handläggare)

Avgifter för kurser etc.

Från bemanningsföretag etc.

Från bladet "Lönekostnad och årsarbetskraft"

Summering av myndighetsområdets specifika kostnader
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6. Resultat handläggningskostnad per timme

Genomsnittlig årslön per handläggare inkl po-tillägg 690 492 kr Från fliken"Lönekostnad och årsarbetskraft"

Gemensam kostnad per handläggare (OH) 355 866 kr Myndighetsspecifika kostnader 60           
Myndighetsspecifik kostnad handläggare 56 970 kr Gemensamma kostnader 374         
Summa kostnader per handläggare 1 103 327 kr Lönekostnader 726         

Handläggningstid (tim) 951 tim

Kostnader: 1 103 327 kr
Handläggningstimmar: 951 tim

Resultatet av modellen ger följande handläggningskostnad

1 160 kr

Indexuppräkning

Indexuppräkning år 2024 2025 2026 2027
Indexuppräkning %
Index (kronor) 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Indexuppräknad handläggningskostnad 
per timme 1 160 kr 1 160 kr 1 160 kr 1 160 kr

Handläggningskostnad per timme

Från fliken "Genomsnittlig tid"

Från fliken "Gemensamma kostnader"
Från fliken "Gemensamma kostnader"

 = 1 160 kr/tim
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Myndighetsspecifika kostnader

kostnadsfördelning (kr/tim)



Tabell 
nr

Rubrik Länk till 
taxetabell

Länk till 
tidsuppskattning

1. Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader → →
2. Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader → →
3. Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar → →
4. Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 → →
5. Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) → →
6. Förlängning av tidsbegränsat bygglov → →
7. Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär → →
8. Anmälningspliktiga åtgärder → →
9. Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder → →

10. Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov → →
11. Förhandsbesked → →
12. Villkorsbesked → →
13. Ingripandebesked → →
14. Extra samråd, platsbesök, beslut och anstånd → →
15. Avslag → →
16. Avskrivning → →
17. Avvisning → →



1

Avgift
1.1 Planenligt 29 580 kr
1.2 Liten avvikelse 34 220 kr
1.3 Utanför planlagt område 42 340 kr

1.4 Planenligt 28 420 kr
1.5 Liten avvikelse 30 740 kr
1.6 Utanför planlagt område 37 700 kr

1.7 Planenligt 11 310 kr
1.8 Liten avvikelse 13 630 kr
1.9 Utanför planlagt område 12 180 kr

1.10 Planenligt 6 090 kr
1.11 Liten avvikelse 8 410 kr
1.12 Utanför planlagt område 6 960 kr
1.13 Planenligt 15 950 kr
1.14 Liten avvikelse 17 980 kr
1.15 Utanför planlagt område 16 820 kr
1.16 Planenligt 10 730 kr
1.17 Liten avvikelse 12 760 kr
1.18 Utanför planlagt område 11 600 kr
1.19 Planenligt 13 340 kr
1.20 Liten avvikelse 16 240 kr
1.21 Utanför planlagt område 13 050 kr
1.22 Planenligt 6 380 kr
1.23 Liten avvikelse 9 280 kr
1.24 Utanför planlagt område 6 090 kr
1.25 Planenligt 19 140 kr
1.26 Liten avvikelse 21 460 kr
1.27 Utanför planlagt område 20 300 kr
1.28 Planenligt 10 440 kr
1.29 Liten avvikelse 12 760 kr
1.30 Utanför planlagt område 11 600 kr
1.31 Planenligt 12 180 kr
1.32 Liten avvikelse 13 340 kr
1.33 Utanför planlagt område 12 180 kr
1.34 Planenligt 5 800 kr
1.35 Liten avvikelse 6 960 kr
1.36 Utanför planlagt område 5 800 kr
1.37 Planenligt 3 190 kr
1.38 Liten avvikelse 3 190 kr

Tillbyggnad >40 m² BTA+OPA, med tekniskt 
samråd

Tillbyggnad > 40 m² BTA+OPA, utan tekniskt 
samråd

Ändring, utan tekniskt samråd (bla större 
fasadändring, takkupa som ej räknas som 
tillbyggnad, ytterligare lgh, ombyggnad, ändrad 
anv)

Taxetabeller
Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Fasadändring mindre, bla kulörbyte, enklare 
bedömning av materialbyte, Även inglasning av 
enstaka balkong eller prövat altantak utan 

 
 

Ändring, med tekniskt samråd (bla större 
fasadändring, takkupa som ej räknas som 
tillbyggnad, ytterligare lgh, ombyggnad, ändrad 
anv)

Ärendetyp
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra lovpliktiga 
och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i 
samma ansökan som nybyggnaden av 
bostadshuset.

Tillbyggnad 0-40 m² BTA+OPA, utan tekniskt 
samråd

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
lovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som 
ingår i samma ansökan som nybyggnaden av 
bostadshuset.

Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 m² 
BTA+OPA, med tekniskt samråd 

Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 m² 
BTA+OPA, utan tekniskt samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad > 50 m² 
BTA+OPA, med tekniskt samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad > 50 m² 
BTA+OPA, utan tekniskt samråd

Tillbyggnad 0-40 m² BTA+OPA,med tekniskt 
samråd



1.39 Utanför planlagt område 3 190 kr

1.40 50%

2

Avgift
2.1 Planenligt 18 560 kr
2.2 Liten avvikelse 21 460 kr
2.3 Utanför planlagt område 20 010 kr
2.4 Planenligt 9 280 kr
2.5 Liten avvikelse 12 180 kr
2.6    Utanför planlagt område 10 730 kr
2.7 Planenligt 31 320 kr
2.8 Liten avvikelse 33 060 kr
2.9 Utanför planlagt område 33 060 kr

2.10 Planenligt 45 240 kr
2.11 Liten avvikelse 49 300 kr
2.12 Utanför planlagt område 49 300 kr
2.13    Nybyggnad 1000-4999 kvm (BTA+OPA), med tek  Planenligt 61 480 kr
2.14 Liten avvikelse 66 700 kr
2.15 Utanför planlagt område 66 700 kr
2.16 Planenligt 72 500 kr
2.17 Liten avvikelse 78 880 kr
2.18 Utanför planlagt område 78 880 kr
2.19 Planenligt 81 780 kr
2.20 Liten avvikelse 88 160 kr
2.21 Utanför planlagt område 88 160 kr
2.22 Planenligt 13 630 kr
2.23 Liten avvikelse 15 660 kr
2.24 Utanför planlagt område 15 080 kr
2.25 Planenligt 7 250 kr
2.26 Liten avvikelse 9 280 kr
2.27 Utanför planlagt område 8 700 kr
2.28 Planenligt 20 300 kr
2.29 Liten avvikelse 24 360 kr
2.30 Utanför planlagt område 23 780 kr
2.31 Planenligt 12 760 kr
2.32 Liten avvikelse 16 820 kr
2.33 Utanför planlagt område 16 240 kr
2.34 Planenligt 36 540 kr
2.35 Liten avvikelse 40 600 kr
2.36 Utanför planlagt område 39 440 kr
2.37 Planenligt 21 460 kr
2.38 Liten avvikelse 25 520 kr
2.39 Utanför planlagt område 24 360 kr
2.40 Planenligt 56 260 kr
2.41 Liten avvikelse 60 320 kr

Tillbyggnad 200-499 m²  med tekniskt samråd 
(BTA+OPA)

Tillbyggnad 50-199 m²  (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd

Tillbyggnad 0-49 m²  (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd

Nybyggnad 100-499  m² (BTA+OPA)

Tillbyggnad 50-199 m² (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd

Nybyggnad 5000-14999 m² (BTA+OPA)

Nybyggnad >15000 m² (BTA+OPA)

Tillbyggnad 200-499 m² BTA utan tekniskt 
samråd (BTA+OPA)

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en 
och samma ansökan (gruppbebyggelse)

Nybyggnad 0-99  m² (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd

     
      

enstaka balkong eller prövat altantak utan 
teknisk prövning.
Lovpliktiga solcenergianläggningar.

Ärendetyp
Nybyggnad 0-99 m² (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd

Nybyggnad 500-999 m² (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-49 m² (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd

Tillbyggnad >500 m² med tekniskt samråd 
(BTA+OPA)



2.42 Utanför planlagt område 59 160 kr
2.43 Planenligt 12 180 kr
2.44 Liten avvikelse / utom plan 13 340 kr

2.45 Planenligt 5 800 kr
2.46 Liten avvikelse / utom plan 6 960 kr

2.47 Planenligt 3 190 kr

2.48 Liten avvikelse / utom plan 3 190 kr

2.49 Planenligt 24 940 kr

2.50 Liten avvikelse 28 420 kr
2.51 Utanför planlagt område 28 420 kr
2.52 Planenligt 33 640 kr
2.53 Liten avvikelse 35 960 kr
2.54 Utanför planlagt område 35 960 kr
2.55 Planenligt 10 440 kr
2.56 Liten avvikelse 13 920 kr
2.57 Utanför planlagt område 13 920 kr
2.58 Planenligt 95 120 kr
2.59 Liten avvikelse 103 240 kr
2.60 Utanför planlagt område 107 880 kr
2.61 Planenligt 111 940 kr
2.62 Liten avvikelse 120 060 kr
2.63 Utanför planlagt område 124 700 kr
2.64 Planenligt 127 020 kr
2.65 Liten avvikelse 135 140 kr
2.66 Utanför planlagt område 139 780 kr
2.67 Planenligt 142 680 kr
2.68 Liten avvikelse 150 800 kr
2.69 Utanför planlagt område 153 120 kr
2.70 Planenligt 17 400 kr
2.71 Liten avvikelse 19 140 kr
2.72 Utanför planlagt område 19 140 kr

3

Avgift
3.1 5 220 kr

3.2 11 600 kr

3.3 580 kr

4

Avgift

Ändrad användning <199 m² BTA, med tekniskt 
samråd 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som 
omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ärendetyp

Ändring med tekniskt samråd (bla större 
fasadändring, takkupa som ej räknas som 
tillbyggnad, ytterligare lgh, ombyggnad)
Ändring utan tekniskt samråd (bla större 
fasadändring, takkupa som ej räknas som 
tillbyggnad, ytterligare lgh, ombyggnad)
Fasadändring mindre, bla kulörbyte, enklare 
bedömning av materialbyte, Även inglasning av 
enstaka balkong eller prövat altantak, utan 
teknisk prövning.
Lovpliktiga solcenergianläggningar

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ändrad användning, utan tekniskt samråd

Nybyggnad av flerbostadshus,boende, 
vård,skola 0-999 m² BTA

      

Nybyggnad av flerbostadshus, boende, vård, 
skola 1000-4999 m² BTA

Ändrad användning >200m² BTA , med tekniskt 
samråd 

Uppförande av flerbostadshus, boende, vård, 
skola 5000-14999 m²

Uppförande av flerbostadshus, boende, vård, 
skola >15000 m²

Nybyggnad  > 99 m² med enklare teknisk 
prövning (mycket enkla byggnader med stor 
volym, tex tält)

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan



4.1 Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, 
skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, 
motorbanor och golfbanor

Timdebitering

4.2 Upplag och materialgårdar Timdebitering

4.3 Tunnlar och bergrum som inte är 
avsedda för väg, järnväg, tunnelbana 
eller gruvdrift

Timdebitering

4.4 Fasta cisterner och andra fasta 
anläggningar för kemiska produkter 
som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller 
andra olyckshändelser

Timdebitering

4.5 Radio- eller telemaster eller torn Timdebitering

4.6 Vindkraftverk som a) är högre än 20 
meter över markytan b) placeras på ett 
avstånd från gränsen som är mindre 
än kraftverkets höjd över marken c) 
monteras fast på en byggnad, eller d) 
har en vindturbin med en diameter 
som är större än tre meter

Timdebitering

4.7 Begravningsplatser Timdebitering

5

Avgift
5.1 Planenligt 14 500 kr

5.2 Liten avvikelse 15 660 kr

5.3 Utanför planlagt område 15 370 kr

5.4 Planenligt 5 220 kr

5.5 Liten avvikelse och/eller nära gräns 6 380 kr

5.6 Utanför planlagt område 5 800 kr

5.7 Planenligt 12 470 kr

5.8 Liten avvikelse 13 630 kr

5.9 Utanför planlagt område 13 340 kr

5.10 Planenligt 5 220 kr

5.11 Liten avvikelse 6 380 kr

5.12 Utanför planlagt område 6 090 kr

5.13 Planenligt 5 220 kr

5.14 Liten avvikelse 6 380 kr

5.15 Utanför planlagt område 6 090 kr

6

Avgift
6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 5 220 kr

Uppförande eller väsentlig ändring av 
transformatorstation, nätstation, pumpstation 
el. liknande (< 20 kvm BYA)

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av

Uppförande eller väsentlig ändring av mur 
eller plank, med tekniskt samråd

Anordnande eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser , med tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Ärendetyp

Uppförande eller väsentlig ändring av mur 
eller plank, utan tekniskt samråd

Anordnande eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser , utan tekniskt samråd



7

Avgift
7.1 5 220 kr

8

Avgift
8.1 11 890 kr

8.2 2 610 kr
8.3 Timdebitering

8.4 Timdebitering

8.5 9 570 kr

8.6 2 610 kr

8.7 9 570 kr
8.8 2 610 kr
8.9 9 570 kr

8.10 2 610 kr

8.11 10 440 kr

8.12 3 480 kr

8.13 10 440 kr

8.14 3 480 kr

8.15 10 440 kr

8.16 3 480 kr

8.17 Timdebitering

8.18 Timdebitering

8.19 Timdebitering

8.20 Timdebitering

8.21 8 120 kr

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd. (Områdelsebestämmelser)

Anmälningspliktiga åtgärder

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal samt installation av FTX-
system i en-och tvåbostadsuhs, utan tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 
5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal samt installation av FTX-
system i en-och tvåbostadsuhs, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

Ärendetyp

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 
5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd. (Områdelsebestämmelser)

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd



8.22 4 060 kr

8.23 12 180 kr

8.24 4 640 kr

8.25 9 280 kr

8.26 4 640 kr

8.27 9 860 kr

8.28 4 640 kr

8.29 11 600 kr

9

Avgift
9.1 10 440 kr
9.2 4 060 kr

10

Avgift
10.1 17 980 kr
10.2 5 510 kr

11

Avgift
11.1 Förhandsbesked (bygglov som följer ses som 

planenligt)
Inom planlagt område Timdebitering

11.2 Förhandsbesked 1 tomt, (bygglov som följer 
ses som planenligt)

Utanför planlagt område 17 400 kr

11.3 Förhandsbesked för tomter utöver den första 
när tomterna ligger i anslutning till varandra. 
Utanför planlagt område.

Utanför planlagt område 6 960 kr

12

Avgift
12.1 Timdebitering

13

Avgift
13.1 Timdebitering

14

Avgift
14.1 2 320 kr

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Villkorsbesked

Ärendetyp

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp

Ärendetyp

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Ingripandebesked

Ärendetyp

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, 
med tekniskt samråd

Villkorsbesked

Ingripandebesked

Extra samråd, platsbesök, beslut och anstånd 

Ärendetyp

Ärendetyp
Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Förhandsbesked



14.2 2 320 kr
14.3 2 320 kr
14.4 Timdebitering
14.5 0 kr

15
Avgift

15.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

16

Avgift

16.1 Avskrivning Timdebitering

17

Avgift

17.1 Avvisning Timdebitering

Ärendetyp

Avvisning

Ärendetyp

Avslag

Beslut om anstånd

Avskrivning

Ärendetyp

Extra slutsamråd utöver det första, per styck
Extra tekniskt samråd utöver det första, per styck

Extra beslut om startbesked, slutbesked, interimistiskt slutbesked, ny kontrollansvarig



← Till Översikt

Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Kostnad

1.1 Planenligt 0,5 9 0,5 4 1,5 4 4 1 1 25,5 29 580 kr

1.2 Liten avvikelse 0,5 13 0,5 4 1,5 4 4 1 1 29,5 34 220 kr

1.3 Utanför planlagt område 0,5 20 0,5 4 1,5 4 4 1 1 36,5 42 340 kr

1.4 Planenligt 0,5 8 0,5 4 1,5 4 4 1 1 24,5 28 420 kr

1.5 Liten avvikelse 0,5 10 0,5 4 1,5 4 4 1 1 26,5 30 740 kr

1.6 Utanför planlagt område 0,5 16 0,5 4 1,5 4 4 1 1 32,5 37 700 kr

1.7 Planenligt 0,5 2,75 0,5 1,5 1,5 2 0,5 0,5 9,75 11 310 kr

1.8 Liten avvikelse 0,5 4,75 0,5 1,5 1,5 2 0,5 0,5 11,75 13 630 kr

1.9 Utanför planlagt område 0,5 3,5 0,5 1,5 1,5 2 0,5 0,5 10,5 12 180 kr

1.10 Planenligt 0,5 2,75 0,5 0,5 0,5 0,5 5,25 6 090 kr

1.11 Liten avvikelse 0,5 4,75 0,5 0,5 0,5 0,5 7,25 8 410 kr

1.12 Utanför planlagt område 0,5 3,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 6 960 kr

1.13 Planenligt 0,5 5,75 0,5 1,5 1,5 2 1 1 13,75 15 950 kr

1.14 Liten avvikelse 0,5 7,5 0,5 1,5 1,5 2 1 1 15,5 17 980 kr

1.15 Utanför planlagt område 0,5 6,5 0,5 1,5 1,5 2 1 1 14,5 16 820 kr

1.16 Planenligt 0,5 5,75 0,5 0,5 1 1 9,25 10 730 kr

1.17 Liten avvikelse 0,5 7,5 0,5 0,5 1 1 11 12 760 kr

1.18 Utanför planlagt område 0,5 6,5 0,5 0,5 1 1 10 11 600 kr

1.19 Planenligt 0,5 3 0,5 2 1 1,5 2 0,5 0,5 11,5 13 340 kr

1.20 Liten avvikelse 0,5 5,5 0,5 2 1 1,5 2 0,5 0,5 14 16 240 kr

1.21 Utanför planlagt område 0,5 2,75 0,5 2 1 1,5 2 0,5 0,5 11,25 13 050 kr

1.22 Planenligt 0,5 3 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 6 380 kr

1.23 Liten avvikelse 0,5 5,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8 9 280 kr

1.24 Utanför planlagt område 0,5 2,75 0,5 0,5 0,5 0,5 5,25 6 090 kr

1.25 Planenligt 0,5 5,5 0,5 2,5 1,5 2 2 1 1 16,5 19 140 kr

Tillbyggnad 0-40 m² BTA+OPA, utan tekniskt samråd

Tillbyggnad 0-40 m² BTA+OPA,med tekniskt samråd

      

Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 m² BTA+OPA, med 
tekniskt samråd 

Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 m² BTA+OPA, utan 
tekniskt samråd

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder. I ärendetypen 
ingår även tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
lovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma 
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Nybyggnad av komplementbyggnad > 50 m² BTA+OPA, med 
tekniskt samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad > 50 m² BTA+OPA, utan 
tekniskt samråd

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Tidsuppskattning1

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I ärendetypen ingår även 
tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra lovpliktiga 
och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma ansökan som 
nybyggnaden av bostadshuset.



1.26 Liten avvikelse 0,5 7,5 0,5 2,5 1,5 2 2 1 1 18,5 21 460 kr

1.27 Utanför planlagt område 0,5 6,5 0,5 2,5 1,5 2 2 1 1 17,5 20 300 kr

1.28 Planenligt 0,5 5,5 0,5 0,5 1 1 9 10 440 kr

1.29 Liten avvikelse 0,5 7,5 0,5 0,5 1 1 11 12 760 kr

1.30 Utanför planlagt område 0,5 6,5 0,5 0,5 1 1 10 11 600 kr

1.31 Planenligt 0,5 2 0,5 1,5 0,5 2 2 1 0,5 10,5 12 180 kr

1.32 Liten avvikelse 0,5 3 0,5 1,5 0,5 2 2 1 0,5 11,5 13 340 kr

1.33 Utanför planlagt område 0,5 2 0,5 1,5 0,5 2 2 1 0,5 10,5 12 180 kr

1.34 Planenligt 0,5 2 0,5 0,5 1 0,5 5 5 800 kr

1.35 Liten avvikelse 0,5 3 0,5 0,5 1 0,5 6 6 960 kr

1.36 Utanför planlagt område 0,5 2 0,5 0,5 1 0,5 5 5 800 kr

1.37 Planenligt 0,5 1 0,5 0,25 0,25 0,25 2,75 3 190 kr

1.38 Liten avvikelse 0,5 1 0,5 0,25 0,25 0,25 2,75 3 190 kr

1.39 Utanför planlagt område 0,5 1 0,5 0,25 0,25 0,25 2,75 3 190 kr

1.40
Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus 
utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) 50%

Fasadändring mindre, bla kulörbyte, enklare bedömning av 
materialbyte, Även inglasning av enstaka balkong eller prövat altantak 

utan teknisk prövning.
Lovpliktiga solcenergianläggningar.

Ändring, utan tekniskt samråd (bla större fasadändring, takkupa som 
ej räknas som tillbyggnad, ytterligare lgh, ombyggnad, ändrad anv)

Ändring, med tekniskt samråd (bla större fasadändring, takkupa som 
ej räknas som tillbyggnad, ytterligare lgh, ombyggnad, ändrad anv)

Tillbyggnad >40 m² BTA+OPA, med tekniskt samråd

Tillbyggnad > 40 m² BTA+OPA, utan tekniskt samråd



← Till Översikt

Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

2.1 Planenligt 0,5 5,5 0,5 3 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 16 18 560 kr

2.2 Liten avvikelse 0,5 8 0,5 3 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 18,5 21 460 kr

2.3 Utanför planlagt område 0,5 6,75 0,5 3 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 17,25 20 010 kr

2.4 Planenligt 0,5 5,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8 9 280 kr

2.5 Liten avvikelse 0,5 8 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5 12 180 kr

2.6 Utanför planlagt område 0,5 6,75 0,5 0,5 0,5 0,5 9,25 10 730 kr

2.7 Planenligt 0,5 8 0,5 4 2 5 5 1 1 27 31 320 kr

2.8 Liten avvikelse 0,5 9,5 0,5 4 2 5 5 1 1 28,5 33 060 kr

2.9 Utanför planlagt område 0,5 9,5 0,5 4 2 5 5 1 1 28,5 33 060 kr

2.10 Planenligt 0,5 15,5 0,5 5,5 2 6 6 2 1 39 45 240 kr

2.11 Liten avvikelse 0,5 19 0,5 5,5 2 6 6 2 1 42,5 49 300 kr

2.12 Utanför planlagt område 0,5 19 0,5 5,5 2 6 6 2 1 42,5 49 300 kr

2.13 Planenligt 0,5 23,5 0,5 6,5 2 8 8 2 2 53 61 480 kr

2.14 Liten avvikelse 0,5 28 0,5 6,5 2 8 8 2 2 57,5 66 700 kr

2.15 Utanför planlagt område 0,5 28 0,5 6,5 2 8 8 2 2 57,5 66 700 kr

2.16 Planenligt 0,5 31,5 0,5 6 2 9 9 2 2 62,5 72 500 kr

2.17 Liten avvikelse 0,5 37 0,5 6 2 9 9 2 2 68 78 880 kr

2.18 Utanför planlagt område 0,5 37 0,5 6 2 9 9 2 2 68 78 880 kr

2.19 Planenligt 0,5 39,5 0,5 6 2 9 9 2 2 70,5 81 780 kr

2.20 Liten avvikelse 0,5 45 0,5 6 2 9 9 2 2 76 88 160 kr

2.21 Utanför planlagt område 0,5 45 0,5 6 2 9 9 2 2 76 88 160 kr

2.22 Planenligt 0,5 3,75 0,5 2 0,5 1 2,5 0,5 0,5 11,75 13 630 kr

2.23 Liten avvikelse 0,5 5,5 0,5 2 0,5 1 2,5 0,5 0,5 13,5 15 660 kr

2.24 Utanför planlagt område 0,5 5 0,5 2 0,5 1 2,5 0,5 0,5 13 15 080 kr

2.25 Tillbyggnad 0-49 m²  (BTA+OPA), utan tekniskt samråd Planenligt 0,5 3,75 0,5 0,5 0,5 0,5 6,25 7 250 kr

Nybyggnad >15000 m² (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-49 m² (BTA+OPA), med tekniskt samråd

2 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Nybyggnad 0-99 m² (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Nybyggnad 100-499  m² (BTA+OPA)

Nybyggnad 0-99  m² (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Ärendetyp

Nybyggnad 500-999 m² (BTA+OPA)

Nybyggnad  1000-4999 m² (BTA+OPA)

Nybyggnad 5000-14999 m² (BTA+OPA)



2.26 Liten avvikelse 0,5 5,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8 9 280 kr

2.27 Utanför planlagt område 0,5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 8 700 kr

2.28 Tillbyggnad 50-199 m²  (BTA+OPA), med tekniskt samråd Planenligt 0,5 7 0,5 2 2 1 2,5 1 1 17,5 20 300 kr

2.29 Liten avvikelse 0,5 10,5 0,5 2 2 1 2,5 1 1 21 24 360 kr

2.30 Utanför planlagt område 0,5 10 0,5 2 2 1 2,5 1 1 20,5 23 780 kr

2.31 Tillbyggnad 50-199 m² (BTA+OPA), utan tekniskt samråd Planenligt 0,5 7 0,5 1 1 1 11 12 760 kr

2.32 Liten avvikelse 0,5 10,5 0,5 1 1 1 14,5 16 820 kr

2.33 Utanför planlagt område 0,5 10 0,5 1 1 1 14 16 240 kr

2.34 Tillbyggnad 200-499 m²  med tekniskt samråd (BTA+OPA) Planenligt 0,5 13,5 0,5 5 2 4 4 1 1 31,5 36 540 kr

2.35 Liten avvikelse 0,5 17 0,5 5 2 4 4 1 1 35 40 600 kr

2.36 Utanför planlagt område 0,5 16 0,5 5 2 4 4 1 1 34 39 440 kr

2.37 Tillbyggnad 200-499 m² BTA utan tekniskt samråd (BTA+OPA) Planenligt 0,5 13,5 0,5 2 1 1 18,5 21 460 kr

2.38 Liten avvikelse 0,5 17 0,5 2 1 1 22 25 520 kr

2.39 Utanför planlagt område 0,5 16 0,5 2 1 1 21 24 360 kr

2.40 Tillbyggnad >500 m² med tekniskt samråd (BTA+OPA) Planenligt 0,5 17,5 0,5 7 2 9 9 1 2 48,5 56 260 kr

2.41 Liten avvikelse 0,5 21 0,5 7 2 9 9 1 2 52 60 320 kr

2.42 Utanför planlagt område 0,5 20 0,5 7 2 9 9 1 2 51 59 160 kr

2.43 Ändring med tekniskt samråd (bla större fasadändring, takkupa som 
ej räknas som tillbyggnad, ytterligare lgh, ombyggnad) Planenligt 0,5 2 0,5 1,5 0,5 2 2 1 0,5 10,5 12 180 kr

2.44 Liten avvikelse /utom plan 0,5 3 0,5 1,5 0,5 2 2 1 0,5 11,5 13 340 kr

2.45 Ändring utan tekniskt samråd (bla större fasadändring, takkupa som 
ej räknas som tillbyggnad, ytterligare lgh, ombyggnad) Planenligt 0,5 2 0,5 0,5 1 0,5 5 5 800 kr

2.46 Liten avvikelse / utom plan 0,5 3 0,5 0,5 1 0,5 6 6 960 kr

2.47 Planenligt 0,5 1 0,5 0,25 0,25 0,25 2,75 3 190 kr

2.48 Liten avvikelse / utom plan 0,5 1 0,5 0,25 0,25 0,25 2,75 3 190 kr

2.49 Ändrad användning <199 m² BTA, med tekniskt samråd Planenligt 0,5 5,5 0,5 4 1 4 4 1 1 21,5 24 940 kr

2.50 Liten avvikelse 0,5 8,5 0,5 4 1 4 4 1 1 24,5 28 420 kr

2.51 Utanför planlagt område 0,5 8,5 0,5 4 1 4 4 1 1 24,5 28 420 kr

2.52 Ändrad användning >200m² BTA , med tekniskt samråd Planenligt 0,5 10 0,5 6 1 4 5 1 1 29 33 640 kr

2.53 Liten avvikelse 0,5 12 0,5 6 1 4 5 1 1 31 35 960 kr

2.54 Utanför planlagt område 0,5 12 0,5 6 1 4 5 1 1 31 35 960 kr

2.55 Ändrad användning, utan tekniskt samråd Planenligt 0,5 5,5 0,5 0,5 1 1 9 10 440 kr

Fasadändring mindre, bla kulörbyte, enklare bedömning av 
materialbyte, Även inglasning av enstaka balkong eller prövat 
altantak, utan teknisk prövning.
Lovpliktiga solcenergianläggningar



2.56 Liten avvikelse 0,5 8,5 0,5 0,5 1 1 12 13 920 kr

2.57 Utanför planlagt område 0,5 8,5 0,5 0,5 1 1 12 13 920 kr

2.58 Nybyggnad av flerbostadshus,boende, vård,skola 0-999 m² BTA Planenligt 0,5 56 0,5 5 2 7 7 2 2 82 95 120 kr

2.59 Liten avvikelse 0,5 63 0,5 5 2 7 7 2 2 89 103 240 kr

2.60 Utanför planlagt område 0,5 67 0,5 5 2 7 7 2 2 93 107 880 kr

2.61 Nybyggnad av flerbostadshus, boende, vård, skola 1000-4999 m² 
BTA Planenligt 0,5 65 0,5 6,5 2 9 9 2 2 96,5 111 940 kr

2.62 Liten avvikelse 0,5 72 0,5 6,5 2 9 9 2 2 103,5 120 060 kr

2.63 Utanför planlagt område 0,5 76 0,5 6,5 2 9 9 2 2 107,5 124 700 kr

2.64 Nybyggnad av flerbostadshus, boende, vård, skola 5000-14999 m² 
BTA Planenligt 0,5 73 0,5 7,5 2 11 11 2 2 109,5 127 020 kr

2.65 Liten avvikelse 0,5 80 0,5 7,5 2 11 11 2 2 116,5 135 140 kr

2.66 Utanför planlagt område 0,5 84 0,5 7,5 2 11 11 2 2 120,5 139 780 kr

2.67 Nybyggnad av flerbostadshus, boende, vård, skola >15000 m² BTA Planenligt 0,5 81 0,5 9 2 13 13 2 2 123 142 680 kr

2.68 Liten avvikelse 0,5 88 0,5 9 2 13 13 2 2 130 150 800 kr

2.69 Utanför planlagt område 0,5 90 0,5 9 2 13 13 2 2 132 153 120 kr

2.70 Nybyggnad  > 99 m² BTA med enklare teknisk prövning (mycket 
enkla byggnader med stor volym, tex tält) Planenligt 0,5 8 0,5 2 2 1 1 15 17 400 kr

2.71 Liten avvikelse 0,5 9,5 0,5 2 2 1 1 16,5 19 140 kr

2.72 Utanför planlagt område 0,5 9,5 0,5 2 2 1 1 16,5 19 140 kr



← Till Översikt

Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och 

kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Kostnad

3.1
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning 
med liten omgivningspåverkan 0,50 2,8 0,5 0,25 0,25 0,25 4,5 5 220 kr

3.2
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning 
med stor omgivningspåverkan 0,50 8,0 0,5 0,5 0,25 0,25 10,0 11 600 kr

3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar 0,5 0,5 580 kr

Ärendetyp

3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Tidsuppskattning



← Till Översikt

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Kostnad

4.1

Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, 
kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, 
motorbanor och golfbanor Timdebitering

4.2 Upplag och materialgårdar Timdebitering

4.3
Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, 
tunnelbana eller gruvdrift Timdebitering

4.4

Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter 
som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand 
eller andra olyckshändelser Timdebitering

4.5 Radio- eller telemaster eller torn Timdebitering

4.6

Vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras 
på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över 
marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin 
med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

4.7 Begravningsplatser Timdebitering

Ärendetyp

4 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av



← Till Översikt

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Kostnad

5.1 Planenligt 0,5 4,75 0,25 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 12,5 14 500 kr

5.2 Liten avvikelse 0,5 5,75 0,25 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 13,5 15 660 kr

5.3 Utanför planlagt område 0,5 5,5 0,25 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 13,25 15 370 kr

5.4 Planenligt 0,5 3 0,25 0,25 0,25 0,25 4,5 5 220 kr

5.5 Liten avvikelse och/eller nära 
gräns 0,5 4 0,25 0,25 0,25 0,25 5,5 6 380 kr

5.6 Utanför planlagt område 0,5 3,5 0,25 0,25 0,25 0,25 5 5 800 kr

5.7 Planenligt 0,5 3 0,25 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 10,75 12 470 kr

5.8 Liten avvikelse 0,5 4 0,25 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 11,75 13 630 kr

5.9 Utanför planlagt område 0,5 3,75 0,25 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 11,5 13 340 kr

5.10 Planenligt 0,5 3 0,25 0,25 0,25 0,25 4,5 5 220 kr

5.11 Liten avvikelse 0,5 4 0,25 0,25 0,25 0,25 5,5 6 380 kr

5.12 Utanför planlagt område 0,5 3,75 0,25 0,25 0,25 0,25 5,25 6 090 kr

5.13 Planenligt 0,5 3 0,25 0,25 0,25 0,25 4,5 5 220 kr

5.14 Liten avvikelse 0,5 4 0,25 0,25 0,25 0,25 5,5 6 380 kr

5.15 Utanför planlagt område 0,5 3,75 0,25 0,25 0,25 0,25 5,25 6 090 kr

Anordnande eller väsentlig ändring av parkeringsplatser , med 
tekniskt samråd

Anordnande eller väsentlig ändring av parkeringsplatser , utan 
tekniskt samråd

Uppförande eller väsentlig ändring av transformatorstation, 
nätstation, pumpstation el. liknande (< 20 kvm BYA)

Ärendetyp

5 Tidsuppskattning

Uppförande eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt 
samråd

Uppförande eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt 
samråd



← Till Översikt

Start av 
ärende

Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Avslut av 
ärende

Summa tid Kostnad

6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 0,5 3 0,5 0,5 4,5 5 220 kr

Start av 
ärende

Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Avslut av 
ärende

Summa tid Kostnad

7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär 0,5 3 0,5 0,5 4,5 5 220 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Tidsuppskattning

Ärendetyp

7 Tidsuppskattning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

6



← Till Översikt

Start av ärende Handläggning 
av anmälan

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Kostnad

8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 0,5 0,75 0 3 0,5 2 2 1 0,5 10,25 11 890 kr

8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 0,5 0,75 0 0,5 0,25 0,25 2,25 2 610 kr

8.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt 
samråd. (Områdelsebestämmelser) 0 Timdebitering

8.4
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt 
samråd. (Områdelsebestämmelser)

0 Timdebitering

8.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd 0,5 0,75 0 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 8,25 9 570 kr

8.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 0,5 0,75 0 0,5 0,25 0,25 2,25 2 610 kr

8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 0,5 0,75 0 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 8,25 9 570 kr

8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 0,5 0,75 0 0,5 0,25 0,25 2,25 2 610 kr

8.9

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal samt 
installation av FTX-system i en-och tvåbostadsuhs, med tekniskt 
samråd 0,5 0,75 0 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 8,25 9 570 kr

8.10

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal samt 
installation av FTX-system i en-och tvåbostadsuhs, utan tekniskt 
samråd 0,5 0,75 0 0,5 0,25 0,25 2,25 2 610 kr

8.11
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd 0,5 1,5 0 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 9 10 440 kr

8.12
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd 0,5 1,5 0 0,5 0,25 0,25 3 3 480 kr

8.13
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 0,5 1,5 0 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 9 10 440 kr

8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan 
tekniskt samråd 0,5 1,5 0 0,5 0,25 0,25 3 3 480 kr

Ärendetyp

8 Tidsuppskattning

Anmälningspliktiga åtgärder



8.15
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, med tekniskt samråd 0,5 1,5 0 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 9 10 440 kr

8.16
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, utan tekniskt samråd 0,5 1,5 0 0,5 0,25 0,25 3 3 480 kr

8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde 
som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd 
av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller 
motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

Timdebitering

8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde 
som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd 
av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller 
motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

Timdebitering

8.19
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 
samråd Timdebitering

8.20
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 
samråd Timdebitering

8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 0,5 2 0 1 0,5 1 1 0,5 0,5 7 8 120 kr

8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 0,5 2 0 0,5 0,25 0,25 3,5 4 060 kr

8.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 0,5 3 0 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 10,5 12 180 kr

8.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 0,5 2,5 0 0,5 0,25 0,25 4 4 640 kr

8.25
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 
st. 1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 0,5 2 0 1 0,5 2 1 0,5 0,5 8 9 280 kr

8.26
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 
st 1 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 0,5 2 0 0,5 0,5 0,5 4 4 640 kr

8.27
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 
st. 2 PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa) 0,5 2 0 1,5 0,5 2 1 0,5 0,5 8,5 9 860 kr

8.28
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 
st. 2 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa) 0,5 2 0 0,5 0,5 0,5 4 4 640 kr

8.29
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 
avses i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd 0,5 2,5 0 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 10 11 600 kr



← Till Översikt

Start av 
ärende

Lovprövning Expediering 
och 

kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Kostnad

9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 0,5 2 0,5 2 1 2 0,5 0,5 9 10 440 kr

9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 0,5 2 0,25 0,25 0,25 0,25 3,5 4 060 kr

Start av 
ärende

Lovprövning Expediering 
och 

kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Kostnad

10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 0,5 3 0,5 4 0,5 3 3 0,5 0,5 15,5 17 980 kr

10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 0,5 3 0,25 0,25 0,25 0,5 4,75 5 510 kr

Ärendetyp

9 Tidsuppskattning

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp

10 Tidsuppskattning

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov



← Till Översikt

Start av ärende Prövning av ansökan Expediering 
och kungörelse

Avslut av 
ärende

Summa tid Kostnad

11.1 Förhandsbesked (bygglov som följer ses som planenligt) Inom planlagt 
område Timdebitering

11.2 Förhandsbesked 1 tomt, (bygglov som följer ses som planenligt) Utanför planlagt 
område 0,5 14 0,25 0,25 15 17 400 kr

11.3 Förhandsbesked för tomter utöver den första när tomterna ligger i 
anslutning till varandra. Utanför planlagt område.

Utanför planlagt 
område 0 6 0 0 6 6 960 kr

Kostnad

12.1 Villkorsbesked Timdebitering

Kostnad

13.1 Ingripandebesked Timdebitering

Ärendetyp

11 Tidsuppskattning

Förhandsbesked

12 Tidsuppskattning

Villkorsbesked

Ärendetyp

13 Tidsuppskattning

Ingripandebesked

Ärendetyp



← Till Översikt

Utförande Summa tid Kostnad

14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 2 2 2 320 kr

14.2 Extra tekniskt samråd utöver det första, per styck 2 2 2 320 kr

14.3 Extra slutsamråd utöver det första, per styck 2 2 2 320 kr

14.4 Extra beslut om startbesked, slutbesked, interimistiskt slutbesked, ny 
kontrollansvarig Timdebitering

14.5 Beslut om anstånd 0 kr

14 Tidsuppskattning

Extra samråd, platsbesök, beslut och anstånd 

Ärendetyp



← Till Översikt

Kostnad

16.1 Avslag
Avgift tas ut för nedlagt arbete i 
enlighet med tidsuppfattning för 

tillämplig ärendetyp

15 Tidsuppskattning

Avslag
Ärendetyp



← Till Översikt

Kostnad

16.1 Avskrivning Timdebitering

Kostnad
17.1 Avvisning Timdebitering

16 Tidsuppskattning

Avskrivning

Ärendetyp

Ärendetyp
Avvisning

17 Tidsuppskattning
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Taxa för den kommunala lantmäterimyndigheten  

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Taxa för fastighetsrättsliga åtgärder utförda av den kommunala 

lantmäterimyndigheten i Borås stad fastställs att gälla från och med den 1 

januari 2023. Taxan föreslås att tas ur Samhällsbyggnadsnämndens samlade taxa 

och läggas som ett eget dokument. 

Detta taxebeslut kompletterar taxebilagan i ärendet om Budget 2023 på KF 7-

8/12. 

 

 

 

Datum 

2022-12-01 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 
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Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00683 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för den kommunala lantmäterimyndigheten  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Taxa för fastighetsrättsliga åtgärder utförda av den kommunala 

lantmäterimyndigheten i Borås stad fastställs att gälla från och med den 1 

januari 2023. Taxan föreslås att tas ur Samhällsbyggnadsnämndens samlade taxa 

och läggas som ett eget dokument. 

Detta taxebeslut kompletterar taxebilagan i ärendet om Budget 2023 på KF 7-

8/12 

Ärendet i sin helhet 

I Samhällsbyggnadsnämndens nuvarande taxa ingår lantmäteriavdelningens taxa 

för fastighetsrättsliga åtgärder utförda av den kommunala 

lantmäterimyndigheten. Denna del av taxan föreslås nu tas ur 

Samhällsbyggnadsnämndens samlade taxa och läggas som ett eget dokument. 

Bakgrunden till detta är att mark- och exploateringsavdelningen föreslås att 

flyttas över till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Som en följd av detta föreslås 

att Lantmäteriavdelningen flyttas över till Tekniska nämnden för att undvika en 

jävssituation. Lantmäteriavdelningens uppdragstaxa läggs därför i ett eget 

dokument. Innehållet i taxan är i sak samma som tidigare. Ändringen syftar 

endast till att taxan placeras i ett separat dokument. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag från Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Beslutsdatum  Sida 49 (69) 
2022-08-24 

  

§ 244 

Taxa för den kommunala lantmäterimyndigheten  

Ärendenummer: 2022-252 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till taxa och översända till 
Kommunfullmäktige.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Taxa för fastighetsrättsliga åtgärder utförda av den kommunala lantmäterimyndigheten, Borås stad 
fastställs i enlighet med föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning 
I Samhällsbyggnadsnämndens nuvarande taxa ingår lantmäteriavdelningens taxa för 
fastighetsrättsliga åtgärder utförda av den kommunala lantmäterimyndigheten. Denna del av taxan 
föreslås nu plockas ur Samhällsbyggnadsnämndens samlade taxa och läggas som ett eget dokument.  

Bakgrunden till detta är att de politiska partierna i Borås Kommunfullmäktige förhandlat fram en 
överenskommelse inför den mandatperiod som startar den 1 januari 2023. I överenskommelsen 
föreslås mark- och exploateringsavdelningen flytta över till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Som en 
följd av detta behöver Lantmäteriavdelningen troligtvis flytta över till en annan förvaltning för att 
undvika en jävssituation. Lantmäteriavdelningens uppdragstaxa läggs därför i ett eget dokument.  

Då lantmäteriavdelningens nya tillhörighet inte är beslutad har förslaget till taxa formulerats så att 
den inte är bunden till någon specifik nämnd. Taxan är istället formulerad att följa den kommunala 
lantmäterimyndigheten. Innehållet i taxan är i sak samma som tidigare beslutad taxa och ändringen 
syftar endast till att taxan placeras i ett separat dokument. Den nya taxan bedöms därför inte påverka 
intäkterna för lantmäteriavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till taxebestämmelser 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia och handlingar skickas till  Kommunstyrelsen 
  



1  

 

 

 

TAXA FÖR 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA 

ÅTGÄRDER UTFÖRDA AV DEN 

KOMMUNALA 

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN, 

BORÅS STAD 

 

 
Gäller från och med 2023-01-01 

 
Antagen Kommunfullmäktige 2022-xx-xx



2 
 

Taxebestämmelser 

Denna taxa gäller för den kommunala lantmäterimyndighetens uppdragsverksamhet.  

Tillämpning av taxan och debitering i enskilda fall svarar den kommunala lantmäterimyndigheten 

för. Rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteperson inom 

myndigheten. Tidsersättning används även för andra tids- och kostnadskrävande ärende som ej 

finns uppräknad i taxans nedanstående tabeller. Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när 

ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, 

kan den nya taxan tillämpas i ärendet, om det innebär en lägre avgift för den sökande. 

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande i ett ärende när denne fått 

beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits. Debitering görs för varje 

påbörjad halvtimma handläggning. I handläggningstiden ingår tid som varje tjänsteperson som 

varit inblandad i handläggningen av ärendet lagt ned från ärendets ankomst till nämnden till 

arkivering av ärendet. Samtliga avgifter är beräknade i den svenska kronan (SEK). 

Betalning av avgift ska ske till inom den tid som anges på fakturan. Betalas inte avgift vid den 

förfallodag som anges på fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen tills 

betalning sker.  

Timkostnad vid tidsersättning utgår och räknas upp på samma sätt som ”Lantmäteriets 

föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar”. På den 

avgiften tillkommer mervärdeskatt.  

Tidsersättning per timme (Moms 25 % tillkommer) 

 Timkostnad 

Förrättningslantmätare                                    1360 kr 

Lantmäteriingenjör/-handläggare                  1200 kr 

Biträdande handläggare                                      640 kr 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Tidsersättning = antal timmar x timkostnad 

Tidsuppskattning i ärende kan göras på förfrågan.  

Denna taxa gäller för planer där plankostnadsavtal är tecknade efter att taxan trätt i kraft. Dock 

omfattas påbörjade kommunala planer, utan plankostnadsavtal, av den nya taxan.  

Taxans ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft den 2023-01-01.  

Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan kan överklagas enligt bestämmelserna om 

laglighetsprövning. Kommunfullmäktiges beslut behöver inte ha fått laga kraft innan taxan börjar 

tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte 

senare tidpunkt angivits (13 kap. KL). 

Åtgärd Tidersättning 

Fastighetsförteckning Tidersättning 

Gränsvisning Tidersättning 

Övriga fastighetsrättsliga uppdrag Tidersättning 
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Klimatkontrakt 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunens åtaganden i 

Klimatkontrakt 2030 version 2022. 

 

Sammanfattning 

Syftet med Klimatkontrakt 2030 är att öka tempot i klimatomställningen i 

städer inom ramen för Agenda 2030 och samtidigt bidra till återhämtningen i 

svensk ekonomi i kölvattnet av corona-pandemin. Klimatkontraktet uttalar 

parternas avsikt att höja ambitionen inom hållbar stadsutveckling och 

klimatomställning. Åtgärderna i Klimatkontrakt 2030 version 2022 utgår från 

Borås Stads befintliga styrdokument. Varje år fram till 2030 vässar både Borås 

Stad och de andra parterna i kontraktet sina ambitioner; detta är ett ömsesidigt 

åtagande som samtliga parter skrivit under på i avsiktsförklaringen till 

programmet. 

 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad deltar i satsningen Viable Cities som är ett strategiskt 

innovationsprogram (SIP) med fokus på omställningen till klimatneutrala och 

hållbara städer. Programmet är en katalysator för nya former av samarbeten 

mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle. Syftet är 

att mobilisera för att ställa om våra städer i linje med våra nationella miljö- och 

klimatmål samt våra internationella åtaganden kopplat till de globala 

hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – och Parisavtalet. Viable Cities får stöd i en 

gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 

 

Syftet med Klimatkontrakt 2030 är att öka tempot i klimatomställningen i 

städer inom ramen för Agenda 2030 och samtidigt bidra till återhämtningen i 

svensk ekonomi i kölvattnet av corona-pandemin. Klimatkontraktet uttalar 

parternas avsikt att höja ambitionen inom hållbar stadsutveckling och 

klimatomställning. Klimatkontraktet ger även Sverige och svenska städer goda 

förutsättningar att vara internationella föregångare i städers klimatomställning. 

Detta ska uppnås genom ömsesidiga och långsiktiga åtaganden om insatser från 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

de undertecknande statliga myndigheternas, innovationsprogrammet Viable 

Cities och kommunen. 

 

Parter i Klimatkontrakt 2030 version 2022 är, förutom Borås Stad: 

 Myndigheterna: Statens Energimyndighet (Energimyndigheten), Verket 

för innovationssystem (Vinnova), Forskningsrådet för miljö, areella 

näringar och samhällsbyggande (Formas), Tillväxtverket och 

Trafikverket. 

 Strategiska innovationsprogrammet Viable Cities 

 

Åtgärderna i Klimatkontrakt 2030 version 2022 utgår från befintliga 

styrdokument, som exempelvis Borås Stads Energi- och klimatstrategi och 

Visionen för framtidens Borås. Myndigheternas och Viable Cities åtaganden är 

ännu inte beslutade. De gråmarkerade texterna i avsnitt 4-7 är från 2021 års 

Klimatkontrakt och kommer att uppdateras innan slutgiltig signering. Texterna 

finns med i syfte att visa hur myndigheterna och Viable Cities intentioner ser ut.  

 

Varje år fram till 2030 vässar både Borås Stad och de andra parterna i 

kontraktet sina ambitioner; detta är ett ömsesidigt åtagande som samtliga parter 

skrivit under på i avsiktsförklaringen till programmet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Klimatkontrakt 2030 version 2022, 2022-11-10 

 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk Samhällsplanering 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

Klimatkontrakt 

2030 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellan Borås Stad och myndigheterna Energimyndigheten,     

Vinnova, Formas, Tillväxtverket, Trafikverket samt Viable Cities. 

Version 2022 



 
 

 

 

2 

 
viablecities.se 

Innehållsförteckning 
1. Syftet med Klimatkontrakt 2030 4 

2. Parter 4 

3. Kommunens åtaganden 4 

3.1. Kommunens klimatmål 4 

3.2. Strategi 5 

3.3. Organisation och ledning 7 

3.4. Samverkan med näringsliv, akademi och medborgare 9 

3.5. Klimatinvesteringsplan 11 

3.6. Digitalt stöd för genomförandet 11 

3.7. Innovationsnav för klimatneutrala kommuner 12 

3.8. Klimatanpassning 13 

3.9. Klimatsmart mobilitet 13 

Rapportering och uppföljning 15 

4. Viable Cities åtaganden 15 

4.1. Bättre regler 15 

4.2. Innovationer 15 

4.3. Samordnad finansiering 16 

4.4. Samspel med EUs mission klimatneutrala städer 16 

5. Myndigheternas åtaganden 17 

5.1. Samordning kring lärdomar och regelverk 17 

5.2. Forskning, innovationer och utveckling 17 

5.3. Samordnad finansiering 17 

5.4. Arbete med Europeiska investeringsprogrammet för forskning och innovation 18 

6. Strategiska utvecklingsprojekt 2023 18 

6.1. Systemdemonstration 18 

6.2. Mission klimatneutrala städer 2030 internationellt 18 

7. Gemensamt arbete kring uppföljning, utvärdering och uppdatering 19 

7.1. Viktigaste uppdateringar för kommunen 19 

7.2. Mest angelägna erfarenheter att dela för kommunen 19 

7.3. Viktigaste uppdateringar för Viable Cities 20 



 
 

 

 

3 

 
viablecities.se 

7.4. Viktigaste uppdateringar för myndigheterna 20 

8. Kontraktet 22 

Bilaga 1 – länkar till dokument 24 

 

  



 
 

 

 

4 

 
viablecities.se 

1. Syftet med Klimatkontrakt 2030 
Syftet med detta Klimatkontrakt är att öka tempot i klimatomställningen i städer inom ramen för 

Agenda 2030 och samtidigt bidra till återhämtningen i svensk ekonomi i kölvattnet av corona-

pandemin. Klimatkontraktet uttalar parternas avsikt att höja ambitionen inom hållbar 

stadsutveckling och klimatomställning. Klimatkontraktet ger även Sverige och svenska städer goda 

förutsättningar att vara internationella föregångare i städers klimatomställning. Detta ska uppnås 

genom ömsesidiga och långsiktiga åtaganden om insatser från de undertecknande statliga 

myndigheternas, innovationsprogrammet Viable Cities och kommunens sida enligt följande. 

2. Parter 
Parter i Klimatkontrakt 2030 är: 

● Borås Stad 

● Myndigheterna: Statens Energimyndighet (Energimyndigheten), Verket för 

innovationssystem (Vinnova), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande (Formas), Tillväxtverket och Trafikverket. 

● Strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. 

 

3. Kommunens åtaganden 

3.1. Kommunens klimatmål 
Visionen om framtidens Borås (2022) beskriver den gemensamma framtidsbilden av en hållbar stad. 

Det är en bild som formats utifrån vad medborgare, civilsamhället, näringslivet, akademin och Borås 

Stad gemensamt vill. Visionen inleds med meningarna: ”I Borås tar vi ansvar genom att behandla 

varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i harmoni med en rik natur, vår omvärld och med andra 

människor. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är grunden för våra val och beslut.” 

Borås Stad har som mål att hålla sig inom den beslutade koldioxidbudgeten och på så sätt bidra till 

att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Koldioxidbudgeten fastslår att både 

kommunkoncernens och boråsarnas konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp behöver minska med 

16 procent varje år. Koldioxidbudgeten antogs 2019 och följs upp årligen. Den baseras på Förenta 

Nationernas internationella klimatpanels rapport från hösten 2018. 

Koldioxidbudgeten visar vilka områden som är särskilt viktiga att prioritera. Borås Stads Energi- och 

klimatstrategi, som ska hjälpa till att realisera koldioxidbudgeten, är uppbyggd i nio 

prioritetsområden (se avsnitt 3.2.). För kommunkoncernen är det framförallt byggnation av 

byggnader och infrastruktur samt inköp av livsmedel och övriga varor och tjänster som är 
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prioriterade. I samhället i Borås ser fördelningen lite annorlunda ut. Här står flyg- och bilresor för 

stora utsläpp men också konsumtion av livsmedel och övriga varor; bland annat har elektronik och 

kläder stor klimatpåverkan. 

Borås Stad har antagit miljömål (2018-2022) som beskriver mål, delmål och aktiviteter för flera 

miljöområden. Några av målen avser klimatanpassning, energihushållning samt utsläppsminskning. 

Utöver den egna ambitionen har Borås Stad också anslutit sig till Västra Götalandsregionens 

målsättning om att vara en fossiloberoende region 2030. Det innebär att utsläppen av växthusgaser 

ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser 

från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 

2010. 

 

3.2. Strategi 

Borås Stads Energi- och klimatstrategi syftar till att konkretisera den lokala koldioxidbudgeten och 

anpassa samhället till ett förändrat klimat. Strategin fastslår nio prioriterade fokusområden som 

varje verksamhet inom kommunkoncernen ska arbeta utifrån; fem rör minskad klimatpåverkan och 

fyra klimatanpassning. Varje nämnd och bolagsstyrelse har ansvaret att ta fram en handlingsplan 

baserat på strategin. Stöd och guidning i arbetet ges av en grupp experter och samordnare inom 

Borås Stad. Nedan följer de fem strategierna för minskad klimatpåverkan. Se avsnitt 3.8. för 

klimatanpassning. 

 

Fossilfri vägtrafik 

Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för långsamt, trots att det 

finns beprövade lösningar och fattade beslut. Arbetet med att minska Borås Stads egna utsläpp från 

persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås Stad ska även 

skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, att skapa effektivare 

godstransporter, att kunna välja hållbara bränslen och el och att kunna välja gång, cykel och 

kollektivtrafik som transportsätt. 

 

Resurseffektiv konsumtion och produktion 

Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella 

utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta och 

potentialen att agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska fokusera på fem 

områden: 
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1. Inköp av varor, livsmedel och tjänster ska ske med ökad prioriteringen på minskad 

klimatpåverkan och hållbar resursanvändning, cirkulära användningsmodeller och minskad 

avfallsmängd. En ökad prioritering kräver en noggrann avvägning mot andra krav på kvalité 

och hållbarhet. 

2. Öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa strukturella 

förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer hållbart och cirkulärt. Det hållbara 

valet ska vara självklart och lätt. 

3. Stödja det lokala näringslivet i en klimatomställning genom att erbjuda bland annat 

rådgivning och samordning. 

4. Stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och underlätta för anställda att 

minska sitt klimatavtryck. 

5. Utbilda barn och unga till klimatsmarta boråsare. Klimathänsyn och hållbar livsstil ska bli en 

självklar del av vardagen för nästa generation boråsare 

 

Resurseffektiv energianvändning och försörjning 

Utfasningen av fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen har pågått länge. Samtidigt som 

de positiva satsningarna på fjärrvärme och kraftvärmeproduktion fortsätter dyker nya utmaningar 

upp. Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ofta innebär 

beroende av fossil energi. För att främja en ökad produktion av hållbar el behöver 

kommunkoncernen Borås Stad undersöka möjligheter att lagra energi över kort och lång tid. Utöver 

dessa två utmaningar behöver vi också fokusera på hushållning med energi. Även hållbara, förnybara 

bränslen och solceller har en miljö- och klimatpåverkan, därför är en minskad energi- och 

resursanvändning alltid prioriterad. 

 

Klimatsmart byggnation 

Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar 

stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för närvarande inte i någon större omfattning. Borås 

Stad ska bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser som 

är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp under 

byggskedet, kräva låg energianvändning under drift och leda till ökad möjlighet till återbruk och 

återvinning vid rivning. 
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Ökad lagring och upptag av CO2 

Det räcker inte att minska utsläppen, utan kommunkoncernen måste även se över möjligheterna att 

skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av koldioxid. Mark och skog som Borås Stad 

äger och förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom ökat kunskapsutbyte mellan Borås 

Stad och andra aktörer kan alla parter utveckla sitt arbete med att optimera markanvändning och 

skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Även tekniska åtgärder för att binda och lagra koldioxid ska 

undersökas och implementeras. 

 

3.3. Organisation och ledning 

Organisationsstrukturen för att realisera Borås Stads ambitioner om att uppnå en utsläppsminskning 

i enlighet med den lokala koldioxidbudgeten och anpassa Borås till ett förändrat klimat består av 

flera delar. 

 

Klimatråd 

Klimatrådet är en politisk beredning under kommunstyrelsen. Alla partier som är representerade i 

Kommunfullmäktige har en representant i rådet. Rådet bereder klimatrelaterade ärenden och är ett 

forum för kunskapsutveckling och dialog. 

 

Klimatkommitté 

Kommittén, som består av tjänstepersoner med miljö- och klimatstrategiskt ansvar, samordnar och 

följer upp arbetet med att följa koldioxidbudgeten och genomföra Energi- och klimatstrategin. 

Kommittén är ett stöd till förvaltningar och bolag i deras klimatarbete. Kommittén förmedlar 

relevant information till Klimatrådet, bland annat genom att skriva en årlig klimatrapport. 

 

Klimatrapport 

Varje år tar klimatkommittén fram en klimatrapport. I klimatrapporten beskrivs Borås Stads aktuella 

klimatarbete samt möjliga politiska åtgärder och rekommendationer för Borås Stads fortsatta 

klimatarbete. Klimatkommitténs rekommendationer och åtgärdsförslag grundar sig i uppföljningar 

från Borås Stads miljömål, klimatkompensationssystem och Energi- och klimatstrategin. 
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Klimatprat 

Klimatprat är ett kontinuerligt samtal mellan boråsare, förtroendevalda och tjänstepersoner på 

Borås Stad. Klimatförändringarnas effekter och den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt 

samhälle kräver stora insatser och att hela samhället samarbetar. Samtalet sker i olika former med 

regelbundna aktiviteter för att tillsammans driva på klimatomställningen i Borås.  

 

Klimatneutrala Borås 2030 

Sedan oktober 2021 är Borås Stad del i Viable Cities satsning Klimatneutrala Städer och 

Klimatneutrala Borås 2030 ska fungera som en katalysator för klimatarbetet. Genom att utveckla 

inte minst innovativa arbetssätt och samverkan med civilsamhället stärks och utvidgas Borås Stads 

klimatarbete. I Klimatneutrala Borås 2030 samverkar Borås Stad, Navet Science Center, Science Park 

Borås, Borås Energi och Miljö AB och Fristadbostäder AB för en ambitiös och rättvis 

klimatomställning, där man vill engagera boråsare i klimatfrågan. 

 

Innovationsteamet i Klimatneutrala Borås 2030 

Det så kallade innovationsteamet, som fungerar som styrgrupp för satsningen Klimatneutrala Borås 

2030, består av tjänstepersoner från respektive organisation som nämns i slutet av föregående 

stycke. Borås Stad är koordinatörer till det tvärsektoriella teamet, som samverkar i utformningen 

och genomförandet av satsningen och utgör en värdefull kontaktyta mellan organisationerna. 

 

Koppling till ekonomi och budget 

Borås Stad har sedan flera år jobbat med att koppla ihop utsläpp och ekonomi genom bland annat 

gröna lån. De senaste åren har arbetet utvecklats genom att hållbarhetsmärka Stadens investeringar 

i investeringsbudgeten. Genom att publicera klimatrapporten inför den årliga budgetprocessen har 

politiken givits möjlighet att omsätta ny kunskap i budgetsatsningar. Aktuellt pågår ett arbete med 

att analysera klimatpåverkan kopplad till inköp; ekonomifunktionen har fått ett nytt verktyg som 

direkt kopplar ihop utgifter per område med utsläppen som utgifterna genererar. 

 

Klimatväxling 

För att minska utsläppen av koldioxid och skapa en fossilbränslefri organisation arbetar Borås Stad 

sedan 2013 med klimatväxling. Det innebär att kommunala förvaltningar och bolag ska 
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klimatkompensera sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil och flyg. Klimatkompensationen 

innebär att varje verksamhet betalar 1,50 kronor per kilogram fossil koldioxid. Avgiften ska i första 

hand användas för att minska koldioxidutsläpp i den egna verksamheten. Avgifter som inte används 

inom ett års tid debiteras till den gemensamma klimatkompensationsfonden. Förvaltningar inom 

Borås Stad som önskar genomföra mer omfattande åtgärder i syfte att minska Borås Stads 

klimatpåverkan kan ansöka om medel från klimatkompensationsfonden. 

 

Utveckling 

Under våren 2023 kommer en mindre omorganisation ske inom kommunkoncernen som påverkar 

miljö- och klimatstrategiska frågor. Därtill sker uppstarten för den nya politiska ledningen parallellt. I 

samband med dessa organisatoriska förändringar uppstår ett bra tillfälle att utvärdera och utveckla 

befintlig organisation och arbetssätt. Utvärderingen av bland annat klimatrapport och Klimatråd 

kommer ske med stöd i en omvärldsbevakning där bland annat andra kommunernas arbetssätt och 

erfarenheter vävs in. 

 

3.4. Samverkan med näringsliv, akademi och 
medborgare 

För att åstadkomma en storskalig och jämställd klimatomställning är det viktigt att vi får med oss så 

många som möjligt på resan mot ett klimatneutralt Borås. Klimatomställningen berör och påverkar 

social och ekonomisk hållbarhet. Alla hållbarhetsdimensioner är tätt sammankopplade och bör 

förstås i ett sammanhang. Just därför behövs samverkan och dialog med människor i olika åldrar och 

med olika bakgrunder, såväl som information som rör vår gemensamma klimatutmaning. Borås Stad 

ska bjuda in andra aktörer till att ta fram ett lokalt kontrakt eller avtal, som pekar ut viktiga 

riktningar för ett framgångsrikt klimatarbete för hela staden, där alla tre hållbarhetsdimensioner 

finns med. 

 

Näringsliv 

I Borås Stad är samverkan och dialog viktiga element som återkommer i flera övergripande strategier 

för hur vi ska nå våra mål, bl.a. i Stadens näringslivsstrategi. Genom ett brett branschnätverk och 

olika företagskluster samarbetar, stöttar och stärker Borås Stads näringslivsavdelning det lokala 

näringslivet i bl.a. miljölogistiska frågor. Borås Stad driver till exempel samverkansprojektet Good 

Goods tillsammans med Borås City, CiB (Centrumfastigheter i Borås), Interreg North Sea Region 

Surflogh (EU) och Västra Götalandsregionen. Good Goods handlar om klimatsmarta systemlösningar 
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kring avfallshantering och logistik i stadskärnan. Fler liknande initiativ behövs för att skapa 

konkurrenskraft och stärkt kapacitet i omställningen. 

 

Dialog och samverkan med medborgare 

I Borås Stad pågår flera kommunövergripande arbeten som rör medborgarinflytande och som har en 
nära koppling till arbetet med klimatomställningen. Exempel på dessa är arbetet med mänskliga 
rättigheter, beredningsgrupp för medborgarinflytande och Socialt hållbart Borås - stadens långsiktiga 
arbete med att skapa jämna livsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. Den gemensamma 
utmaningen samtliga arbeten står inför är integreringen av alla tre hållbarhetsdimensioner. Det är av 
stor vikt att Borås Stad bedriver ett sammanhållet arbete för att undvika parallella spår och drar 
nytta av den interna samlade kompetensen och engagemanget. 

Det finns ett behov av att utveckla och testa nya former för arbetet med ungdomsinflytande i 
arbetet mot ett klimatneutralt Borås. Förutsättningarna för ett sådant arbete har kartlagts under 
2022 och under 2023 ska Borås Stad fortsätta att arbeta för att främja ungdomars inflytande och 
delaktighet tillsammans med Navet Science Center. 

Under 2023 vidareutvecklas och breddas Klimatprat (se avsnitt 3.3.) inom ramarna för 
Klimatneutrala Borås 2030 i syfte att inkludera fler. 

 

Akademi 

Samverkan mellan offentlig sektor och akademin är en viktig framgångsfaktor i arbetet med 
systemtransformation. Borås Stad har under flera års tid arbetat med följeforskare i arbetet med 
innovation i offentlig sektor (se avsnitt 3.7.). 

I det klimatstrategiska arbetet deltar Borås Stad i projekt som handlar om att återvinna betong vid 
rivning och att riva selektivt för att förbereda för återvinning av bland annat betong. Projekten sker i 
samarbete med bland annat RISE, Högskolan i Borås och bostads- och fastighetsbolag. Borås Stad är 
också involverad i en aktuell projektansökan där universitet vill testa klimatrekommendationer som 
verktyg. 

Staden blir regelbundet tillfrågad som samarbets- eller projektpart i olika forskningsprojekt, vilket 
naturligtvis är glädjande och betyder att akademin ser att det finns potential i samverkan. 

Borås Stad samarbetar med Science Park Borås i satsningen Klimatneutrala Borås 2030. Ett förväntat 
resultat av samarbetet är en etablerad samverkansmodell mellan offentlig sektor, akademin och 
näringslivet. 
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3.5. Klimatinvesteringsplan 

Under 2023 kommer Borås Stad påbörja arbetet med en klimatinvesteringsplan baserat på de 

riktlinjer och den kunskap som tillgängliggörs via Viable Cities. Klimatinvesteringsplanen kommer 

beskriva i detalj vilka satsningar som förväntas behöva genomföras av olika aktörer inom olika 

sektorer fram till 2030 samt uppskatta samhällskostnader och vinster för dessa. 

Klimatinvesteringsplanen kan utgöra ett hjälpmedel för prioritering av åtgärder och ett verktyg för 

att vi ska kunna minska våra utsläpp enligt målen. 

 

3.6. Digitalt stöd för genomförandet 
Vi behöver lära oss mer om hur digitalisering kan underlätta klimatomställningen och i vilka 

sammanhang digitala verktyg kan bidra till beteendeförändringar. Då en stor del av omställningen 

handlar om att underlätta för invånarna att leva utan negativ klimatpåverkan behöver fokus på 

digitalt stöd kopplas till detta. 

 

Åtgärdsbanken 

Till Borås Stads energi- och klimatstrategi ska det finnas en åtgärdsbank som innehåller 
klimatrelaterade åtgärder. Åtgärderna sorteras efter ett antal olika kategorier som till exempel 
strategi, effekt och kostnad. Nämnder och bolagsstyrelser eller förvaltningar och bolag lägger till och 
väljer ut åtgärder från banken i planeringen inför kommande år. Åtgärdsbanken, som är ett levande 
dokument, är också ett verktyg som ger överblick över vad som är på gång eller avslutat. Detta ska 
skapa transparens och kunskap internt och externt för den som vill veta vad som görs. En förväntad 
åtgärd under 2023 är att utveckla åtgärdsbanken, rapporteringssystem och att visualisera detta 
digitalt. 

 

Utveckling 

Borås Stad samarbetar med en kommunikationsbyrå i satsningen Klimatneutrala Borås 2030 i syfte 

att ta fram en grafisk profil och ett Instagram-manér för att kunna accelerera arbetet med digitalt 

stöd. Ett förväntat resultat är att det kommer att nå vissa målgrupper men inte alla; därför blir 

målgruppsanalys, omvärldsbevakning och kontinuerlig uppföljning viktiga redskap för att successivt 

skala upp arbetet. 
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3.7. Innovationsnav för klimatneutrala kommuner 

Innovationer i offentlig sektor 

Sedan 2013 har Borås Stad medverkat i Sveriges uppbyggnad av innovationer i offentlig sektor. 

Arbetet har finansierats av innovationsmyndigheten Vinnova och sammanlagt har sex svenska städer 

byggt upp innovationsplattformar utifrån städernas olika förutsättningar. Medverkande städer har 

varit Kiruna, Umeå, Stockholm, Göteborg, Lund och Borås. 

Projektet i Borås har varit ett partnerskap för hållbar stadsutveckling mellan RISE, Högskolan i Borås 

och Borås Stad. 2013-2105 genomfördes Innovationsplattform Norrby med fokus på 

områdesutveckling och hållbara städer. 2016-2023 pågår Innovationsplattform Borås med fokus på 

hållbar stadsutveckling. 2022-2023 pågår implementering av vunnen kunskap och förslag på 

genomförande. 

Till hjälp i implementeringsarbetet 2021-2022 har alla sex plattformsstäder haft med sig Accelerera 

för att initiera ämnet innovationsledning (ISO 56002). Borås har haft 3 olika tvärgrupper, vara en 

grupp politiker, som medverkat i ett kortare utbildningsprogram. Även kommunstyrelsen och 

koncernledningen har initierats i ämnet. Borås har arbetat aktivt med Kiruna i detta arbete. 

Samtliga innovationsplattformsstäder har haft varsin följeforskare med sig - från start 2013 till mål i 

december 2023. Det är forskningsinstitutet RISE som står för följeforskningen. Borås följeforskare 

Heiti Ernits, har skrivit flera rapporter under projekttiden, som rönt uppmärksamhet nationellt, bl.a.: 

Omgiven av gränsgångare, Ledarskap i mellanrummen, Projektstudion - En miljö och ett arbetssätt 

för gränsöverskridande problemlösning, lärande och samarbete och Kraftsamling – ett förebyggande 

arbetssätt för tackling av samhällsutmaningar (se bilaga). 

 

Regionalt och nationellt innovationsnav 

Stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte med kommuner och andra aktörer i Västra Götalandsregionen 

och nationellt. Borås Stad ingår i nätverken Fossilfritt Sverige, Sveriges ekokommuner, Energikontor 

Väst, Klimat 2030 VGR och Klimatkommunerna. I satsningen Klimatneutrala Borås 2030 förs en 

kontinuerlig dialog med andra städer i programmet Klimatneutrala Städer 2030, bl.a. Helsingborg, 

Borlänge och Växjö. Ett ökat utbyte förväntas ske regionalt mellan Borås Stad, Göteborgs Stad och 

Mariestads kommun, som båda är med i programmet. 
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3.8. Klimatanpassning 

Klimatanpassningen kombineras med utsläppsminskningen i Borås Stads energi- och klimatstrategi. 

Arbetet med klimatanpassning har de senare åren accelererat med nya personella resurser, 

handlingsplaner och en skyfallskartering. Nedan följer delarna som rör klimatanpassning i Borås 

Stads energi- och klimatstrategi. 

 

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter  

Borås Stad behöver integrera anpassningen i kommunkoncernens berörda verksamheter Den 

kommunövergripande samordningen som berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas med 

strukturell kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen.  

 

Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse  

Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera klimatets förändringar. 

Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens fastighetsbestånd, både nya och befintliga 

bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt 

bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir klimatanpassat.  

 

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat  

I ett förändrat klimat kommer vår infrastruktur utmanas. Funktionen av anläggningar och strukturer 

som säkrar grundläggande funktioner i samhälle behöver säkerställas så att de fungerar oavsett 

väder och klimat.  

 

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar  

Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett förändrat 

klimat. I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning tas med för att 

analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser. 

 

3.9. Klimatsmart mobilitet 
I Borås Stads Energi- och klimatstrategi betonas vikten av att påskynda minskningen av Borås Stads 

egna utsläpp från persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter. Borås Stad ska 

även skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, att skapa 

effektivare godstransporter, att kunna välja hållbara bränslen och el och att kunna välja gång, cykel 
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och kollektivtrafik som transportsätt. Nedan beskrivs några av de i nuläget prioriterade 

arbetsområdena. 

I april 2018 antog kommunen den nu gällande Översiktsplanen. Planen utgår från att kommunen 

kommer att växa med ca 30 000 invånare fram till år 2040. Detta kan innebära att resor och trafik 

kommer att öka i motsvarande grad. Översiktsplanen lägger fast flera strategier som berör trafik- 

och transportområdet. Bland annat att framkomlighet och säkerhet ska säkerställas i vägnätet, att 

busstrafiken ska ges hög prioritet i stadsutvecklingen samt att gång- och cykeltrafik ska utformas 

med hög kvalitet. I översiktsplanen föreslås att en Trafikplan ska tas fram. 

Istället för en Trafikplan har Borås Stad tagit fram ett Trafikprogram som är under politisk beredning 

hösten 2022. Det övergripande syftet med programmet är att konkretisera Översiktsplanens 

strategier och att visa vilka åtgärder som behövs inom transportinfrastrukturen för respektive 

färdmedel. 

Arbetet pågår med att samordna frågan kring laddinfrastruktur inom kommunkoncernen. Syftet är 

att utreda dels vad som krävs för kommunkoncernens egna transporter och dels vilken roll 

kommunen ska ta i elektrifieringen av transportsektorn. 

I början av 2021 antog Kommunfullmäktige stadens Cykelstrategi som är ett övergripande dokument 

som ligger till grund för kommunens arbete med att utveckla cykling. I Cykelstrategin anges att Borås 

Stads mål för cykeltrafik är att cykelresornas andel ökar till tolv procent år 2040. 

Strategin pekar ut kommunens inriktning för cykelarbetet i fyra insatsområden. De fyra 

insatsområdena är följande: 

 Cykelinfrastruktur, inklusive parkering 

 Drift- och underhåll 

 Kommunikation och mobility management 

 Stöd och tjänster 

Vartannat år tar Tekniska förvaltningen fram en Cykelplan. Planen styr vilka åtgärder inom cykel som 

kommer att genomföras de kommande åren. Tekniska förvaltningen driver även ett Mobility 

Management-arbete med fokus på cykel där utåtriktade insatser ingår. Detta arbete behöver 

breddas och vidareutvecklas. 
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Rapportering och uppföljning 
Borås Stad följer varje år upp data om energi och klimat i arbetet med klimatrapporten. Nämnder 

och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet och ansvarar för att följa upp 

respektive åtgärder. Resultatet av detta arbete redovisas också i den årliga klimatrapporten. Hur 

arbetet med strategierna fortlöper övergripande följs upp i samband med uppföljningen av Borås 

Stads miljömål eller motsvarande som Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för. 

Det finns ett behov av att sprida och tillgängliggöra informationen från uppföljningen och 

rapporteringen. Just nu är målgruppen begränsad; Borås Stad når inte ut till invånare i den 

utsträckning och omfattning som skulle behövas för att öka takten i omställningen. 

Uppföljningen av Klimatkontraktet kommer att ske i enlighet med de riktlinjer som Viable Cities 

sätter. 

 

4. Viable Cities åtaganden  
Innovationsprogrammet Viable Cities genomförs i bred samverkan, för att bidra till att ställa om till 

klimatneutrala städer 2030 som en del i det svenska åtagandet att uppfylla mål i Agenda 2030 och 

Parisavtalet. I detta ingår att vara internationella föregångare i städers omställning. 

Viable Cities arbetar med en bredd av aktörer på tvärs över vetenskapliga discipliner, branscher och 

samhällssektorer. Det kopplar samman excellenta forskningsmiljöer med stora och små företag inom 

en rad branscher samt offentliga verksamheter och civilsamhällesorganisationer. 

Inom ramen för den roll som Viable Cities har som strategiskt innovationsprogram kommer 

programmet att verka för följande: 

4.1. Bättre regler 
Viable Cities har för avsikt att skapa ett kompetensstöd med tillhörande policylabb för att ge 

kommunen bättre överblick avseende nuvarande och kommande svensk och europeisk lagstiftning, 

regler och normer av relevans för städers klimatomställning. Detta innefattar processtöd för 

förändring av regelverk och normer för att i praktiken underlätta klimatomställningen. Detta 

kommer i ett första steg att koppla till utvecklingsarbetet kring systemdemonstratorer (se avsnitt 6). 

Ambitionen är också att bidra till den utredning som regeringen tillsatt om Försöksverksamhet i 

kommuner och regioner1 , bl a med syfte att underlätta klimatomställning 

4.2. Innovationer 
För att underlätta för kommunen att implementera innovationer som påskyndar 

klimatomställningen, kommer Viable Cities att bidra med kompetensnätverk och processtöd, bland 

annat genom att engagera andra strategiska innovationsprogram i den fortsatta utvecklingen av 
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Klimatkontrakt 2030, framför allt inom mobilitet, energi, byggd miljö, cirkulär ekonomi, hälsa och 

digitalisering. Utifrån samarbetsavtalet som inletts med det strategiska innovationsprogrammet 

Drive Sweden kring klimatsmart mobilitet kommer samverkan utvecklas ytterligare med såväl städer 

som myndigheter kring detta område, inte minst med Trafikverket. 

4.3. Samordnad finansiering 
Viable Cities kommer på följande sätt understödja kommunens behov av finansiering av 

klimatomställning och verka för samarbete och synergi mellan myndigheter och andra aktörer som 

finansierar klimatomställning och hållbar stadsutveckling.  

● Viable Cities kommer fortsatt arbeta med Klimatkontrakt 2030 med de 23 städerna och fem 

myndigheterna som är involverade i detta. 

 

● Viable Cities samarbetar med Tillväxtverket som förvaltande myndighet av Europeiska 

Regionala Utvecklingsfonden i Sverige och de insatser som finns öronmärkta för hållbar 

urban utveckling i syfte att skapa synergi med Klimatkontrakt 2030. 

 

● Viable Cities har genom Rådet för Hållbara Städer startat ett samarbete för att skapa synergi 

mellan statliga myndigheters bidrag till städers klimatomställning och Klimatkontrakt 2030. 

Myndigheterna utvecklar samordningen kring de olika insatser som pågår inom området 

hållbar stadsutveckling, se 5.3 Samordnad finansiering.  

 

● Viable Cities samarbetar med Kommuninvest och Europeiska Investeringsbanken EIB m fl i 

syfte att utveckla former för att förstärka den långsiktiga finansieringen av kommunens 

klimatinvesteringsplan. 

 

Viable Cities arbetar vidare med att utveckla former för klimatinvesteringsplaner för städer, i 

samverkan med Malmö, Uppsala och Umeå som lärcase. 

4.4. Samspel med EUs mission klimatneutrala städer 
Om kommunen har för avsikt att söka finansiering från Europeiska Investeringsprogrammet för 

Forskning och Innovation Horisont Europas nya finansiella instrument utifrån mission ”100 Climate 

Neutral Cities by 2030” kommer Viable Cities att utifrån programmets roll och kompetens stödja 

ansökningsarbetet.  

Det kan till exempel röra sig om satsningar utifrån arbetet med europeiska klimatkontrakt (Climate 

City Contract) eller inom EUs strukturfonder, och den särskilda satsningen där kring ”hållbar urban 
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utveckling”. Viable Cities samverkar nära med de stödstrukturer som byggs upp kring EUs mission 

om klimatneutrala städer 2030 - såväl en plattform för EUs mission (EU mission platform, 

NetZeroCities) som ett nätverk av nationella noder som förväntas starta upp under 2022. 

 

5. Myndigheternas åtaganden 
Myndigheterna ställer sig bakom det missionsdrivna arbetet som syftar till att ställa om till klimat- 

neutrala städer 2030 och tillhandahåller en ram för samverkan genom det strategiska innova- 

tionsprogrammet Viable Cities. 

Myndigheterna har för avsikt att samarbete kring följande utveckling under 2021 för att under- 

stödja kommunernas klimatomställning: 

5.1. Samordning kring lärdomar och regelverk 
Myndigheterna avser att samverka för att skapa förutsättningar för en proaktiv dialog och lärande 

kring policyutveckling samt befintligt och kommande regelverk inom hållbar stadsutveckling och 

klimatomställning.  

Arbetet sker utifrån kommunernas behov och sker i myndigheternas gemensamma arbetsgrupp 

samt i dialog med städerna. Myndigheterna deltar i det strategiska utvecklingsarbetet som beskrivs i 

avsnitt 6.  

5.2. Forskning, innovationer och utveckling 
Genom öppna utlysningar och andra insatsformer tillhandahåller myndigheterna finansiering för 

forskning, utveckling och systeminnovation som stödjer en snabbare klimatomställning.  

Myndigheternas stöd riktar sig till olika typer av forskning, innovation, tillämpning och 

demonstration. Stöd ges även i andra former så som till exempel beställarnätverk och 

behovsägarnätverk.  

5.3. Samordnad finansiering 
Myndigheterna utvecklar löpande samordningen kring de olika insatser som pågår inom hållbar 

stadsutveckling och klimatomställning.  

Utvecklingen sker bland annat genom strategiska innovationsprogram, de nationella 

forskningsprogrammen för klimat och hållbart samhällsbyggande, Rådet för hållbara städer, 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt genom gemensam kommunikation via Hållbarstad.se. 

Myndigheterna deltar även i utvecklingsarbetet kring klimatinvesteringsplanering. 
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5.4. Arbete med Europeiska investeringsprogrammet 
för forskning och innovation 

Myndigheterna arbetar med att stödja svenskt deltagande i Horisont Europa 2021–2027. Detta 

innebär exempelvis påverkansarbete kring utformning av utlysningar och aktiviteter samt 

information och rådgivning till aktörer som planerar att delta i ansökningar till Horisont Europa. 

Inom ramen för detta ligger också EU-kommissionens nya satsning New European Bauhaus samt 

uppdraget klimatneutrala och smarta städer 2030. Myndigheterna deltar också i partnerskapet 

Driving Urban Transitions to a Sustainable Future, där utlysningar och andra aktiviteter inom 

området hållbar stadsutveckling kommer att vara aktuellt under de kommande åren. 

 

6. Strategiska utvecklingsprojekt 2023 
Under 2023 kommer följande strategiska utvecklingsprojekt att bedrivas inom Viable Cities 

Transition Lab i samverkan med övriga kommuner, med syfte att vid den kommande revideringen av 

Klimatkontrakt 2030 kunna vidareutveckla innehållet i kontraktet. 

6.1. Systemdemonstration 
Viable Cities kommer i samarbete med myndigheterna utvecklar en ny insatsform för att driva 

innovation på systemnivå för att åstadkomma transformation i linje med mission klimatneutrala 

städer 2030. En systemdemonstration är ett kontrollerat sätt att testa en hållbar systemomställning 

med en mix av innovativa lösningar i en verklig miljö – och med hänsyn till det sammanhang den ska 

fungera i.  

Det handlar om att utifrån en specifik geografisk miljö eller definierat utmaningsområde arbeta 

parallellt med flera dimensioner av förändring (exv affärsmodeller, regelverk, styrformer, 

beteenden, teknologi). Detta för att göra för att lära och bygga en portfölj av insatser för att förstå 

och förändra systemet i verkligheten. Allt med siktet inställt på att snabba på klimatomställningen i 

städer och även ta sikte på mervinster av klimatomställnigen som hälsa, inkludering, jobbskapande 

och nya affärsmöjligheter. Inte minst handlar det om att bygga in mobilisering av investeringar och  

möjlighet att skala och sprida sådant som fungerar för att få klimatomställningen att hända. Under 

2022 kommer arbete med att utveckla systemdemonstration ske på flera nivåer, inom satsningen 

Klimatneutrala städer 2030 i Sverige, inom ramen för europeiskt samarbete och inom ramen för den 

öppna innovationstävlingen Climate Smart Cities Challenge.  

6.2. Mission klimatneutrala städer 2030 internationellt 
EU har i oktober 2021 sjösatt fem missioner för ett nytt och innovativt sätt att arbeta tillsammans 

och förbättra människors liv i och utanför Europa. De fem uppdragen ska tackla stora 

samhällsutmaningar som hälsa, klimat och miljö och formulerar ambitiösa och tidsatta mål som ska 
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nås till 2030. Ett av dem är 100 klimatneutrala och smarta städer – med och för medborgarna (kallad 

Cities Mission) som är en viktig del i att leverera Europas gröna giv med sikte på en klimatneutral 

kontinent 2050. Detta innebär en väsentlig förstärkning av det svenska arbetet med mission 

klimatneutrala städer 2030 och med Klimatkontrakt 2030 som verktyg för detta. Under 2022 sker 

utvecklingsarbete för att ytterligare stärka kopplingen mellan det svenska och europeiska arbetet 

med mission klimatneutrala städer 2030. Det sker inom en rad initiativ som involverar såväl städer, 

myndigheter som Viable Cities som program. Exempel är NetZeroCities (som är en plattform för 

genomförande av Cities Mission och bl a ska utveckla former EUs klimatkontrakt i städer, Climate 

City Contract), partnerskapet Driving Urban Transitions, New European Bauhaus m fl. New European 

Bauhaus-initiativet lanserades av EU-kommissionen i januari 2021, och kopplar samman EUs gröna 

giv med vår byggda miljö. I genomförandeplanen för Cities Mission pekar EUkommissionens på att 

EUs Climate City Contract ska möjliggöra medverkande städer att integrera och stärka värden och 

principer i New European Bauhaus-initiativet i sina planer för klimatneutralitet. Arbete kring New 

European Bauhaus sker i samverkan med Boverkets (Rådet för hållbara städer) regeringsuppdrag att 

samordna Sveriges medverkan i New European Bauhaus. 

En fortsatt utveckling av det globala samarbetet kring klimatneutrala städer 2030 kommer att ske. 

Detta tar framför allt utgångspunkt i samarbetet med UN-Habitat och den öppna 

innovationstävlingen Climate Smart Cities Challenge som involverar en lång rad svenska myndigheter 

och andra aktörer. 

 

7. Gemensamt arbete kring uppföljning, 
utvärdering och uppdatering 

Viable Cities och kommunen är överens om att genomföra en årlig uppföljning av kommunens 

resultat inom ramen för Klimatkontrakt 2030. Viable Cities tar fram underlag för en årlig uppfölj- 

ning på kommunal och nationell nivå. 

7.1. Viktigaste uppdateringar för kommunen 
 

7.2. Mest angelägna erfarenheter att dela för 
kommunen 
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7.3. Viktigaste uppdateringar för Viable Cities 
Under året har Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 expanderat från nio till 23 städer 

som sedan den 1 oktober 2021 finns med i arbetet kring Klimatkontrakt 2030. De berörda 

kommunerna har tillsammans totalt 40 procent av Sveriges befolkning. Under året har ett 

omfattande utvecklingsarbete bedrivits som gett inspel till vidareutvecklingen av Klimatkontrakt 

2030 och städernas omställningsarbete. Det gäller tre områden: medborgarengagemang, 

digitalisering och digitala verktyg samt klimatinvesteringsplaner. Samtliga dessa tre har involverat 

städer, myndigheter och en lång rad intressenter från näringsliv, akademi, offentlig verksamhet och 

civilsamhälle. På vart och ett av områdena har arbetet lett fram till publikationer2 med 

rekommendationer för det fortsatta arbetet såväl för städer som myndigheter och Viable Cities som 

program. Den 1 oktober 2021 lanserades EU-kommissionens arbete med missions3 , som innefattar 

fem missions, däribland mission Climate neutral and smart cities (kallad Cities mission), som är i linje 

med det arbete som drivs i Sverige med Klimatkontrakt 2030 som en bärande process. I samband 

med detta publicerade EU-kommissionen även en plan för genomförande för mission klimatneutrala 

städer 2030. Den innefattar en plattform för genomförande av Cities mission i form av projektet Net 

Zero Cities där Viable Cities finns med som en part, bl a med ansvar att bidra i utvecklingen av en 

klimatkontrakt på EU-nivå. I november lanserades även den öppna innovationstävlingen Climate 

Smart Cities Challenge i samarbete med UN-Habitat och en rad myndigheter och andra aktörer. 

7.4. Viktigaste uppdateringar för myndigheterna 
Myndigheterna har under året formerat en myndighetsövergripande arbetsgrupp – ett 

innovationsteam för att arbeta med och kontinuerligt utveckla och följa upp myndigheternas 

åtagande i Klimatkontrakt 2030. Innovationsteamet består av en arbetsgrupp och en chefsgrupp 

med representanter från respektive myndighet. Innovationsteamet har tillsammans med Viable 

Cities programkontor arbetat för att koordinera och utveckla arbetssätt. Bland annat genom 

workshops i syfte att öka förståelsen för kommunernas behov och för missionsorienterad och hållbar 

systeminnovation kopplat till Klimatkontrakt 2030. Representanter från myndigheterna har också 

deltagit i klimatkontraktets strategiska utvecklingsprojekt inom digitalisering, 

medborgarengagemang och klimatinvesteringsplaner genom styrgrupp och referensgrupper samt 

har deltagit i workshops om utvecklingen av systemdemonstratorer. Från december 2021 ingår även 

Trafikverket som signatär och finns i arbetet med Klimatkontrakt 2030.  

Genom Rådet för hållbara städer har en förstudie om kommuners behov av stöd för finansiering och 

annat kunskapsstöd tagits fram. Förstudien kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen 

av samordnad finansiering och kunskapsstöd. Myndigheterna har också medverkat i Boverkets 

regeringsuppdrag kring New European Bauhaus. 

Myndigheterna har utöver Viable Cities utlysningar även genomfört flera olika aktiviteter och 

utlysningar inom ramen för sina respektive uppdrag för att bidra till åtagandena i klimatkontrakt 

2030. Till exempel riktade utlysningar om attraktiva hållbara livsmiljöer, landsbygder och regional 

utveckling, klimatanpassning av byggd miljö, klimatvinster med resurseffektivitet, blå innovation och 

AI i klimatets tjänst. De kommuner som år 2020 signerat Klimatkontrakt 2030 har kunnat ta del av 
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ett innovationsledningsstöd och ett arbete har påbörjats kring ett erbjudande rörande 

systemdemonstratorer.  

Myndigheterna har arbetat med att påverka utformningen av utlysningar och aktiviteter inom 

Horisont Europa 2021–2027. Myndigheterna har arbetat aktivt och drivande för att stödja 

Regeringskansliet i dess roll att företräda Sverige vid Horisont Europas programkommittémöten för 

kluster 5 Klimat, energi och mobilitet men även för Sveriges arbete i den tillfälliga arbetsgrupp som 

EU-kommissionen skapat för uppdraget Klimatneutrala och smarta städer. Myndigheterna har också 

bidragit med information och rådgivning till de målgrupper som utlysningarna riktar sig till. 
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8. Kontraktet 
Parterna är överens om att dessa gemensamma åtaganden, så som de formuleras ovan, ska gälla för 

2022. Den första versionen av Klimatkontrakt 2030 signerades 2020. Klimatkontraktet ska 

uppdateras och förnyas inför varje nytt år. 
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Klimatkontrakt 2030 

 

Parterna är överens om att dessa gemensamma åtaganden, så som de formuleras ovan, ska gälla för 

2023. Den första versionen av Klimatkontrakt 2030 signerades 2020. Klimatkontraktet ska 

uppdateras och förnyas inför varje nytt år. 

 

Stockholm den 8 december 2022 

 

 

Ulf Olsson, kommunstyrelseordförande  

Borås Stad 

 

 

 Robert Andrén, generaldirektör 

Energimyndigheten 

 

Olga Kordas, programchef  

Viable Cities 

 

 

 Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova 

 

Robert Andrén, generaldirektör 

Energimyndigheten 

 

 

 TBC, generaldirektör  

Tillväxtverket 

 

Roberto Maiorana, generaldirektör 

Trafikverket 
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Bilaga 1 – länkar till dokument 
 

 

Nedan finns länkar till de mest relevanta dokumenten i relation till Klimatkontrakt 2030 för Borås 

Stad. 

 

LÄNKAR TILL RELEVANTA DOKUMENT   

Visionen om framtidens Borås - Borås Stad 

(boras.se) 

Rapport om Borås Stads koldioxidbudget 

(boras.se) 

Energi- och klimatstrategi (boras.se) 

Omgiven av gränsgångare 

Ledarskap i mellanrummen - fallstudie av 

gränsgångare och gränspraktiker i en komplex 

samverkansmiljö 

Projektstudio - En miljö och ett arbetssätt för 

gränsöverskridande problemlösning, lärande 

och samarbete 

Kraftsamling - Ett förebyggande arbetssätt för 

tackling av samhällsutmaningar 

Miljömål - Borås Stad (boras.se) 

Cykelstrategi - Borås Stad (boras.se) 

Klimatneutrala Borås 2030 - Borås Stad 

(boras.se) 

Översiktsplan för Borås.pdf (boras.se) 

 

 

 

 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionenomframtidensboras.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionenomframtidensboras.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html
https://www.boras.se/download/18.2e4f2177173eb3556d4ec1bb/1599124280670/Rapport%20CO2-budget%20TA.pdf
https://www.boras.se/download/18.2e4f2177173eb3556d4ec1bb/1599124280670/Rapport%20CO2-budget%20TA.pdf
https://www.boras.se/download/18.499cdee21538963cd3f57af7/1610014986050/Energi-%20och%20klimatstrategi%20-%20strategi.pdf
https://www.reglab.se/wp-content/uploads/2020/11/Omgiven-av-gra%CC%88nsga%CC%8Angare.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1431447/FULLTEXT02.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1431447/FULLTEXT02.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1431447/FULLTEXT02.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1356365/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1356365/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1356365/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1500728/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1500728/FULLTEXT01.pdf
https://www.boras.se/download/18.2cf650bf161f34a669a23ea8/1640161593953/Milj%C3%B6m%C3%A5l%20-%20plan.pdf
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/cykla/cykelstrategi.4.71249f401798a0fc6378880b.html
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturklimatochmiljo/borasochklimatforandringen/saarbetarborasstadmedklimatfragan/klimatneutralaboras2030.4.339b50c317c60ca320a97f3f.html
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturklimatochmiljo/borasochklimatforandringen/saarbetarborasstadmedklimatfragan/klimatneutralaboras2030.4.339b50c317c60ca320a97f3f.html
https://www.boras.se/download/18.b2d2133162e1dd801e7b0bc/1524730020068/%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20Bor%C3%A5s.pdf
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Kommunstyrelsen tillstyrker remissförslaget under förutsättning att  

Detaljplan för Osdal 2:1 m.fl (Ellipsen) lyfts in bland prioriterade planuppdrag 

samt att detaljplanerna för Parkstaden, del av Parkstaden 1:1 (Almås Plats) och 

Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 (Långestenslyckan) prioriteras ner under 2023. 

Strategiska planer/program och studier kompletteras med Planeringsstrategi 

samt att stora projekt Gässlösa byts ut mot Knalleland. 
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Yttrande över produktionsplan för samhällsbyggnads-

processen 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker remissförslaget under förutsättning att  

Detaljplan för Osdal 2:1 m.fl (Ellipsen) lyfts in bland prioriterade planuppdrag 

samt att detaljplanerna för Parkstaden, del av Parkstaden 1:1 (Almås Plats) och 

Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 (Långestenslyckan) prioriteras ner under 2023. 

Strategiska planer/program och studier kompletteras med Planeringsstrategi 

samt att stora projekt Gässlösa byts ut mot Knalleland. 

 

Sammanfattning  

För 2023 behöver extra fokus läggas på arbete med ny järnväg samt för 

framtagande av ny verksamhetsmark.   

Arbetet men ny järnväg mellan Göteborg och Borås har tagits om hand väl i 

årets produktionsplan vilket kommunstyrelsen ser positivt på. Än så länge är 

inte den exakta spårdragningen klarlagd. I den processen med Trafikverket 

kommer allt fler att behöva lägga tid. Samtidigt behöver Borås Stad göra 

förberedande planeringsarbete för att kunna få en bra helhet och att staden kan 

läka samman. Detta är främst tydligt i och kring Borås C samt vid 

Lusharpan/Regementet/Göta. Inledningsvis görs strukturskisser och 

planprogram innan detaljplaner tar vid.   

Näringslivets möjlighet att utvecklas är viktigt. Kommunstyrelsen kan 

konstatera att det i produktionsplanen finns ett fortsatt högt tryck på den här 

typen av detaljplaner. Detaljplan för verksamhetsområde vid Osdal 2:1 m.fl. 

(Ellipsen) prioriteras upp. 

För att möjliggöra ytterligare en detaljplan för verksamheter, behöver resurser 

tas från något annat. Kommunstyrelsen lyfter bort är Parkstaden, del av 

Parkstaden 1:1 (Almås Plats) samt Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 (Långestenslyckan). 

I årets produktionsplan listas ett antal strategiska planer/program och studier 

som är viktiga för att komma vidare i detaljplaneläggningen. Kommunstyrelsen 

instämmer i att dessa är viktiga att prioritera. Listan behöver kompletteras med 

Planeringsstrategi. Kommunstyrelsen och Strategisk samhällsplanering ansvarar 

för arbetet och förväntas antas våren 2024.  
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Knalleland pekas i utbyggnadsstrategin ut som det första av tre omställnings-

områden. Planering för områdets omställning har avstannat då många och 

strategiska och genomförandefrågor behöver lösas. För att detta ska vara 

möjligt  behöver planeringsorganisationen för Knalleland tillföras resurser och 

därför bör Knalleland och Borås norr prioriteras upp under 2023. Detta medför 

att Gässlösa prioriteras ned. 

Kommunstyrelsen tillstyrker remissförslaget under förutsättning att  

Detaljplan för Osdal 2:1 m.fl (Ellipsen) lyfts in bland prioriterade planuppdrag 

samt att detaljplanerna för Parkstaden, del av Parkstaden 1:1 (Almås Plats) och 

Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 (Långestenslyckan) prioriteras ner under 2023. 

Strategiska planer/program och studier kompletteras med Planeringsstrategi 

samt att stora projekt Gässlösa byts ut mot Knalleland. 

 

Ärendet i sin helhet 

Upprättande av nya och ändring av gällande detaljplaner är ett viktigt 

instrument för att tillgodose förfrågningar av detaljplaner för bostäder, 

arbetsplatser, kommunal service och miljöåtgärder i en växande kommun. Ett 

aktivt plan- och genomförandearbete från staden och byggherrarna bidrar till att 

stärka kommunens konkurrenskraft.  

Flera detaljplaner för verksamheter pågår i strategiska lägen, vilket ger möjlighet 

till expansion av befintliga företag och etableringar av nya. Efterfrågan är 

fortsatt omfattande. 

Borås Stads handlingsplan för Bostadsbyggande redovisar att det 2022 finns 

cirka 2500 bostäder som kan byggas omgående och att ytterligare 3700 bostäder 

finns i planproduktion. Planberedskapen för bostäder bedöms som god.  

Med en växande befolkning och ett starkt näringsliv kommer behovet att 

detaljplaner för infrastruktur att öka. Detta gäller för såväl vägar och gator som 

för järnvägen.  

Arbetet men ny järnväg mellan Göteborg och Borås börjar nu ta ett allt större 

utrymme för flera förvaltningar, vilket har flaggats för i tidigare 

verksamhetsplaner.  

Gulmarkerade rader i produktionsplanen redovisar nytillkomna projekt. 

Resterade är projekt som har funnits med i föregående plan.  

Prioriteringar av bostadsplaner enligt översiktsplanen 

En ny översiktsplan antogs i april 2018 vilket ska utgöra en bra grund att stå på 

inför de prioriteringar som görs. Planen utgår från att vi ska bli 30 000 fler 

boråsare. Det innebär att ca 15 000 bostäder behöver byggas. För att kunna 

planera för en fungerande infrastruktur, möjliggöra alternativa färdsätt för så 

många som möjligt samt tillhandahålla kommunal service är det viktigt att alla 

arbetar utifrån översiktsplanen.  
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Dessutom om det fokuseras på vissa områden och projekt, ökar sannolikt 

efterfrågan och genomförbarheten för dessa projekt. Ett alltför stort antal 

detaljplaneruppdrag och utglesning kan innebära att efterfrågan och 

genomförbarheten blir sämre för vissa projekt.  

Kommunstyrelsen har i tidigare yttranden sagt att nedanstående 

fördelningsprincip bör vara styrande i kommande verksamhetsplaner för 

detaljplanering, för att översiktsplanens intentioner tydligt ska implementeras.  

 

Detaljplaneläggning är tidskrävande och det innebär att det kommer ta ett antal 

år innan översiktsplanens tankegångar helt avspeglas i produktionsplanen, vilket 

Kommunstyrelsen har full förståelse för.  

Fördelningsprincipen har ännu inte fått genomslagskraft, men kan delvis 

förklaras med många planprojekt har pågått under flera år. Däremot behöver 

röd zon + utbyggnadsstrategin och serviceorterna öka ytterligare för att nå ÖPs 

intentioner.  

Kommunstyrelsen är mycket positiv till att samtliga nytillkomna prioriterade 

planuppdrag för bostäder i produktionsplanen ligger inom området för 

utbyggnadsstrategin eller i våra serviceorter. Detta bidrar till att vi närmar oss 

fördelningsprincipen. 

Kommunstyrelsen skulle även vilja se fler projekt för bostäder som är attraktiva 

bostäder riktade för äldre (ex trygghetsbostäder, marknära små bostäder etc). 

Statistik i Borås Stads Riktlinjer för bostadsförsörjning, del 3, visar bl.a 

bostadsformer för personer som är 65 år och äldre, visar på att efterfrågan 

kommer att öka påtagligt framöver för den här typen av bostäder. Detta skulle 

även generera ökade förutsättningar för en snabbare generationsväxling i 

villasegmentet i kommunen till nytta för barnfamiljer. 

Synpunkter på Remissförslaget  

För 2023 behöver extra fokus läggas på arbete med ny järnväg samt för 

framtagande av ny verksamhetsmark.   
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Ny järnväg 

Arbetet men ny järnväg mellan Göteborg och Borås har tagits om hand väl i 

årets produktionsplan vilket kommunstyrelsen ser positivt på.  

Lokaliseringen är nu gjord och Trafikverket har nu en korridor där järnvägen 

ska fram. Arbetet med tillåtlighetsprövning pågår och planbesked är beviljat av 

Samhällsbyggnadsnämnden i oktober 2022.  

Än så länge är inte den exakta spårdragningen klarlagd. I den processen med 

Trafikverket kommer allt fler att behöver lägga tid. Samtidigt behöver Borås 

Stad göra förberedande planeringsarbete för att kunna få en bra helhet och att 

staden kan läka samman. Detta är främst tydligt i och kring Borås C samt vid 

Lusharpan/Regementet/Göta. Inledningsvis görs strukturskisser och 

planprogram innan detaljplaner tar vid.   

Detaljplaner - Verksamheter 

Näringslivets möjlighet att utvecklas är viktigt. Kommunstyrelsen kan 

konstatera att det i produktionsplanen finns ett fortsatt högt tryck på den här 

typen av detaljplaner.  

Under ”strategiska planeringsprojekt” pågår förberedande arbete för 

verksamhetsområde vid Osdal 2:1 m.fl. (Ellipsen) Denna detaljplan behöver 

påbörjas redan 2023 för att kunna erbjuda attraktiv verksamhetsmark. Det 

innebär att denna behöver lyftas in även under detaljplaneprojekten redan för 

2023. För att åstadkomma detta behöver annat prioriteras ner. 

Detaljplaner - Bostadsplaner   

Tillkommande detaljplaner för bostadsbyggnation är Bromsen 3 och 4 i 

Knalleland, villatomter i Sandared (Sandared 1:89). Samhällsbyggnadsnämnden 

vill lägga till en plan för och radhus/kedjehus i Viskafors (Viskafors, 

Rydboholm 2:1 med flera). Samtliga följer översiktsplanens prioriteringar väl. 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom dessa förslag.   

För att möjliggöra ytterligare en detaljplan för verksamheter, behöver resurser 

tas från något annat. Kommunstyrelsen har gjort hårda prioriteringar och väljer 

att lyfta ut två planer som tillkommit via markanvisning. Kostnader för 

utredningar kring dessa belastar kommunen vilket gör det mer humant att välja 

dessa. De som prioriteras ner är Parkstaden, del av Parkstaden 1:1 (Almås Plats) 

samt Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 (Långestenslyckan). 

Detaljplaner - Kommunal service 

Samhällsservice är viktigt för att uppnå en attraktiv stad. Kommunstyrelsen kan 

konstatera att det i kommande verksamhetsplaner kommer finnas ett fortsatt 

högt tryck på den här typen av detaljplaner. För att göra produktionsplanen mer 

flexibel så får Lokalförsörjningsförvaltningen disponera fyra projekt under 

2023, som inte preciseras. Det kan röra sig om ex skola, LSS, SoL, vårdboende 

etc. Kommunstyrelsen kommer fortsatt ge uppdrag när lokalisering är klar, men 

Lokalförsörjningsförvaltningen väljer vad som prioriteras bland dessa uppdrag.  
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Strategiska planer/program och studier 

I årets produktionsplan listas ett antal strategiska planer/program och studier 

som är viktiga för att komma vidare i detaljplaneläggningen. Kommunstyrelsen 

instämmer i att dessa är viktiga att prioritera.  

Ny järnväg Göteborg-Borås har högsta prioritet och är den i särklass viktigaste 

översiktliga frågan för Boråsregionens långsiktiga utveckling. Arbete med hur 

Stationsområdet ska utvecklas har påbörjats inom Borås Stad och snart följer 

andra delar. Vi ska alla verka för att denna process sker så skyndsamt som 

möjligt. Detaljplaner måste vara klara innan utbyggnaden kan påbörjas, vilket 

ställer stora krav på kommunens planering.  

Under strategiska planeringsprojekt behövs två ändringar.  

För att bedöma hur pass aktuell översiktsplanen är samt samtidigt styra 

genomförandet av den ska kommunen gör en planeringsstrategi.  Detta är ett 

nytt krav enligt Plan- och bygglagen ska en planeringstrategi antas av 

Kommunfullmäktige senast två år efter ordinarie val. Inför det arbetet pågår 

just nu en utvärdering av översiktsplanen som bedöms vara klar våren 2023. 

Efter det påbörjas diskussioner kring planeringsstrategin. Antagande av 

planeringsstrategi förväntas ske våren 2024. Kommunstyrelsen och Strategisk 

samhällsplanering ansvarar för arbetet. 

Knalleland pekas i utbyggnadsstrategin ut som det första av tre omställnings-

områden med en bedömd byggstart 2020. Planering för områdets omställning 

till blandstad har hittills skett i strukturskiss, detaljplaner och planprogram men 

har avstannat då många och strategiska och genomförandefrågor behöver lösas. 

Allt från översvämningshantering,  skyfallshantering, finansiering av såväl 

infrastruktur som grönområden återstår att lösa. För att detta ska vara 

möjligt  behöver planeringsorganisationen för Knalleland tillföras resurser och 

därför bör Knalleland och Borås norr prioriteras upp under 2023. Detta medför 

att Gässlösa prioriteras ned. 

Övrigt 

Det förekommer att mindre detaljplaner som inte finns namngivna i 

produktionsplanen tas fram vid sidan av. Exempelvis planer som kan vara bra 

projekt för praktikanter. Planerna kräver dock arbete av andra förvaltningar. 

Dessa planer behöver redovisas på ett sådant sätt att förvaltningarna kan få en 

tydlig överblick över det arbetet, för att kunna prioritera resurser mm. Detta 

behöver dock inte nödvändigtvis ske i produktionsplanen.  

Antalet planbeskedsansökningar som kommer in till kommunen är många varje 

år. Det innebär att det behövs en mer restriktiv hållning till att bevilja dessa för 

att inte öka antalet detaljplaner som inte kan prioriteras. Detta förhållningssätt 

gäller för så väl Kommunstyrelsen som för Samhällsbyggnadsnämnden.  

När planuppdrag avslutas/avbryts vill Kommunstyrelsen ha information om 

detta för att själva kunna avsluta ärenden och arkivera material.  
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Kommunstyrelsen tillstyrker remissförslaget under förutsättning att  

Detaljplan för Osdal 2:1 m.fl (Ellipsen) lyfts in bland prioriterade 

planuppdrag samt att detaljplanerna för Parkstaden, del av Parkstaden 1:1 

(Almås Plats) och Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 (Långestenslyckan) prioriteras 

ner under 2023. 

Strategiska planer/program och studier kompletteras med Planeringsstrategi 

samt att stora projekt Gässlösa byts ut mot Knalleland. 

 

Beslutsunderlag 

1. Produktionsplan 2023, 2022-11-08 

2. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-11-08 

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:detaljplanering@boras.se
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§ 317 

Produktionsplan för samhällsbyggnadsprocessen 2023 

Ärendenummer: 2022-305 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända förslag till Produktionsplan för 
samhällsbyggnadsprocessen 2023 på remiss till Kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar också att lägga till Viskafors, Kinnarumma-
Fagerhult 2:6 i listan för detaljplaner och program som ska prioriteras 2023. 

Reservation 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot tilläggsbeslutet gällande Viskafors, 
Kinnarumma-Fagerhult 2:6. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Produktionsplan för 
samhällsbyggnadsprocessen 2023. Förslaget utgår från de uppdrag som förvaltningen fått från både 
Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsnämnden om att förse Borås med detaljplaner som 
möjliggör byggnation av bostäder, verksamhetsmark och som uppfyller de kommande årens behov 
och tillgodose behovet av kommunal service. Även Strategiska planer/program/ studier som ska 
arbetas med 2023 för att underlätta en effektiv detaljplanering finns med i förslaget. 

Produktionsplanen innehåller de uppdrag som ska utgöra den politiska prioriteringen av de 
planuppdrag som Samhällsbyggnadsförvaltningen m fl ska arbeta med under 2023. Den är uppdelad 
i tre delar. Första delen innehåller en beskrivning av bakgrund och utgångspunkter för 
prioriteringen. Andra delen utgörs förslag till produktionsplan för 2023 med en förteckning med 
detaljplaner och planprogram, samt av strategiska planer och program som avses arbetas med. Den 
sista och tredje delen innehåller en förteckning av samtliga beslutade detaljplaneplanuppdrag som 
inte kommer att prioriteras under det kommande året. 

Förslaget utgår från en sammanvägd bedömning av beslutade planuppdrag utifrån i vilken grad de 
bidrar till måluppfyllelse och tillfredsställer behov för stadsutvecklingen. Totalt innefattar förslaget 
till produktionsplan 1600-3200 nya bostäder i antagna detaljplaner fram till 2025, 2-3 nya skolor, 2-4 
LSS LSS/SOL-boenden (bostäder enligt lagen om stöd och service, samt bostad med särskild service 
enligt socialtjänstlagen), fem större verksamhetsområden med mera. Totalt omfattar de fem 
verksamhetsområdena drygt ca 400-500 hektar mark. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Produktionsplan för samhällsbyggnadsprocessen 2023 
 
Yrkanden under sammanträdet 
Morgan Hjalmarsson yrkar på ett tilläggsförslag till Produktionsplan för samhällsbyggnadsprocessen 
2023 enligt nedan. 
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Att till listan för ”Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023” tillföra: Viskafors, 
Kinnarumma-Fagerhult 2:6, med följande motivering: 

Behovet att utveckla våra serviceorter är poängteras i flera olika styrdokument. Nya detaljplaner för 
bostäder är aktuella i Dalsjöfors, Fristad och Sandared/Sjömarken. Vi ser dock en eftersläpning i 
Viskafors. Vår bedömning är att det finns ett uppdämt efterfrågetryck av nya bostäder i Viskafors 
och vill därför tillföra ytterligare en detaljplan till den prioriterade listan.  

Det är av stor vikt för utvecklingen av Viskafors att nya bostäder tillkommer. Det ger framtida 
underlag för förskola och skola samt en gynnsam utveckling för kommunal och privat service i 
orten. 

Listan över prioriterade detaljplaner kommer då bestå av 51 objekt. Vår bedömning är att 
osäkerheten om att vissa detaljplaner kommer att kunna starta under 2023 är stor. Bland annat finns 
4 detaljplaner för LFF med på listan där varken planuppdrag eller lokaliseringsförslag finns. Det ger 
allts utrymme för ytterligare en detaljplan. 

 
Beslutsgång 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer förslag att sända förslag till Produktionsplan för 
samhällsbyggnadsprocessen 2023 på remiss till Kommunstyrelsen och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sedan ordförandes förslag att godkänna tilläggsförslaget 
mot Moderaternas och Kristdemokraternas förslag att inte godkänna tilläggsförslaget och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Omslagsbild framsida: 
Tidiga skisser från två pågående detaljplanearbeten - 
Bodavallen och Pulsenområdet

INNEHÅLL

INLEDNING  2

DEL 1 – BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER 3

DEL 2 - PRODUKTIONSPLAN 2023 5

Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 6

Kartor med produktionsplanens prioriterade planuppdrag 9

Strategiska planeringsprojekt som ska prioriteras 2023 13

DEL 3 - BESLUTADE DETALJPLANE- OCH PROGRAMUPPDRAG SOM INTE PRIORITERAS 2023 15

INLEDNING 
Denna produktionsplan omfattar kommunens de-
taljplanearbete och arbeten med strategiska planer, 
program och studier som bör arbetas med för att 
underlätta för effektivare detaljplanearbete de kom-
mande åren. Detaljplaner, strukturskisser och plan-
program ligger under Samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde, medan flera av de övriga strategiska 
studier, planer och program ligger under Kommun-
styrelsen eller andra nämnder. Gemensamt är att alla 
delar hör till Samhällsbyggnadsprocessen. 

Produktionsplanen är uppdelad i tre delar. Första 
delen innehåller bakgrund och utgångspunkter till 
del två, produktionsplanen. Produktionsplanen 
utgör den politiska prioriteringen av detaljplanupp-
dragen under 2023 och en lista över de strategiska 
projekt som är grundläggande för kommande de-
taljplaneuppdrag. Här finns även kartor samt en kort 
presentation av de olika uppdragen. Del tre innehåll-
er en förteckning av de detaljplaneplanuppdrag som 
inte kommer att prioriteras under 2023.

Totalt innefattar förslaget till produktionsplan cir-
ka 1600-3200 nya bostäder, 2-3 skolor, 2-4 LSS/
SOL-boenden (bostäder enligt lagen om stöd och 
service, samt bostad med särskild service enligt soci-
altjänstlagen), fem större verksamhetsområden med 
mera. Totalt omfattar de fem verksamhetsområdena 
cirka 400-600 hektar mark. 

Flertalet av de planprojekt som finns med i planen 
är pågående. Vilka planer som ska fortsätta och star-
ta 2023 utgår från en sammanvägd bedömning av 
i vilken grad de bidrar till måluppfyllelse (politiskt 
antagna mål) och tillfredsställer behov för Borås 
Stads utveckling. 

Produktionssplanen är framtagen av en arbetsgrupp 
bestående av tjänstepersoner från Samhällsbygg-
nadsförvaltningen, Stadsledningskansliets Strategiska 
samhällsplaneringsavdelning och Mark- och explo-
ateringsavdelning, Lokalförsörjningsförvaltningen, 
Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen samt Borås Energi och 
Miljö. Produktionsplanen fungerar som underlag för 
prioritering och resursfördelning i planeringsarbete 
för samtliga berörda förvaltningar.
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POLITISKA BESLUT OCH MÅL
Bakgrunden till produktionsplanen är att antalet 
detaljplaneuppdrag idag har ökat och att arbetet 
därmed behöver samordnas så väl internt som 
externt. Samhällsbyggandsprocessen kräver tid, re-
surser och insatser från både kommunen och andra 
aktörer. Genomförandet av detaljplaner innebär 
många gånger stora kommunala investeringar vilka 
behöver planeras och budgeteras för. Sammantaget 
innebär det att en prioritering av detaljplaneuppdra-
gen årligen måste göras. 

Utgångspunkten för prioriteringen är att uppfylla 
mål i enlighet med Kommunfullmäktiges budget, 
mål- och inriktningsdokument till nämnderna samt 
strategiska planer för den långsiktiga fysiska plane-
ringen. 

Förutom budgetmålen läggs stor vikt vid att skapa 
förutsättningar för att uppfylla långsiktiga politiska 
beslut, främst enligt Visionen om framtidens Borås, 
Översiktsplan för Borås, Utbyggnadsstrategi 2018-
2035, stadsbyggnadsprogram Staden vid parken, 
Riktlinjer för bostadsförsörjning, Lokalresursplanen 
och Vatten- och avloppsplanen.

Det pågår dessutom arbete med strukturskisser som 
kan ses som en länk mellan översikts- och detaljpla-
nering och där alla olika perspektiv såsom trafik, 
park, mark, lokalförsörjning, miljö och detaljplane-
ring ingår. Samhällsbyggnadsnämnden har som mål 
att ta fram två strukturskisser per år. Strukturskiss 
Norr var den fösta att strukturskissen att antas un-
der 2022.  

Visionen om framtidens Borås
I september 2021 antogs Visionen för framtidens 
Borås av Kommunfullmäktige. Visionen består av 
fyra målområden: omsorg om varandra och miljön, 
ett tryggt och snyggt Borås, möjligheter och mod 
att utvecklas samt människor möts i Borås. Sam-
hällsbyggnadsnämnden är en av flera drivande par-
ter som ska arbeta för att förverkliga visionen. 

Översiktsplan för Borås
Översiktsplan för Borås antogs i Kommunfullmäk-
tige våren 2018. I översiktsplanen visar Borås Stad 
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hur kommunen ska utvecklas de närmaste tjugo 
åren. Planen pekar ut en övergripande riktning för 
bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel, 
arbetsplatser med mera. Planen beskriver hur vi kan 
planera för både nuvarande och kommande gene-
rationer boråsare. I översiktsplanen anges nio över-
gripande strategier för Borås utveckling. Samtliga 
strategier finns mer utförligt förklarade i översikts-
planen. 
 » Femkärnighet

 » Styrkan kommer inifrån

 » Koncentrerat och sammanbundet

 » Tätt och mixat

 » Mer mötesplatser och målpunkter

 » Grönt och blått runtom

 » Bygg för mer buss, cykel och gång

 » Viskan och textilen synliggörs i staden

 » Regional utblick.

Utbyggnadsstrategi 2018-2035
Utbyggnadsstrategin antogs av Kommunstyrelsen 
våren 2019. Strategin visar tillsammans med Över-
siktsplan för Borås hur staden ska utvecklas lång-
siktigt. Strategin beskriver kommunens syn på pla-
nering och utbyggnad av centrala och centrumnära 
stadsutvecklingsområden i Borås. Den är ett under-
lag för prioriteringar och stärker förutsättningarna 
för bostadsförsörjning, kommunal service och infra-
struktur. Utbyggnadsstrategin riktar sig till alla som 
vill vara med och utveckla Borås, såväl offentliga 
som privata aktörer. Den ger en gemensam målbild 
för långsiktig stadsutveckling. 

Utbyggnadsstrategin föreslår att fokus under de 
kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla 
planering och byggande i stadskärnan, Knalleland 
och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen 
däremellan har goda förutsättningar att förtätas och 
bindas ihop till en sammanhållen innerstad. Målet är 
att hälften av kommunens bostadstillskott, cirka  
7 000 - 8 000 bostäder ska möjliggöras här.

Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - Mer stad längs Viskan

Utbyggnadsstrategin föreslår att fokus under de 
kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla 
planering och byggande i stadskärnan, Knalleland 
och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen 
däremellan har goda förutsättningar att förtätas och 
bindas ihop till en sammanhållen innerstad. Målet är 
att hälften av kommunens bostadstillskott, ca 7 000 
- 8 000 bostäder ska möjliggöras här.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av Kom-
munfullmäktige 19 juni 2019 och gäller till och med 
2023. Riktlinjerna är baserade på översiktsplanen 
och anger att kommunens mål för bostadsbyggande 
är 600 bostäder per år. Antalet baseras på de senas-
te årens befolkningsökning. Det innebär en ökad 
byggtakt med ca 20 % från dagens nivå på byggande 
och är ett led till att nå upp till tankegångarna som 
presenteras i översiktsplanen. 

Lokalresursplan 2020-2022
Lokalresursplanen ska synliggöra Borås Stads behov 
av lokaler för respektive förvaltning och ge bättre 
förutsättningar för en strategisk kommunövergri-
pande lokalplanering. Planen ligger sedan till grund 
för det årliga arbetet med investeringar och leder 
fram till Kommunfullmäktiges investeringsbeslut. 
Lokalresursplanen omfattar planperioden 2020-2022 
men innehåller också en utblick mot 2023 och fram-
åt. Lokalresursplanen lyfter behov av exempelvis 
kommunala boenden, förskolor och skolor vilket 
kan leda till behov av nya detaljplaneuppdrag. 

Vatten- och avloppsplan
Borås Stads Vatten- och avloppsplan (VA-plan) ska 
säkra en framtida hållbar försörjning av vatten och 
avlopp i Borås Stad, till invånare och verksamheter 
och samtidigt beakta hög miljöhänsyn samt minska 
belastningen på våra vattendrag. Planen redovisar 
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vilka åtgärder och aktiviteter som ska genomföras un-
der planens giltighetsperiod, för att uppnå hållbar och 
långsiktig VA-försörjning i Borås Stad. Exempel på 
åtgärd är att peka ut VA-utbyggnadsområden, det vill 
säga områden som idag har enskild VA-försörjning 
och som har behov av en förändrad VA-lösning.

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsen arbetar övergripande med exem-
pelvis planering, markförsäljning, strategiskt arbete 
kring klimat, energi och miljöarbete samt inom trafik 
och kollektivtrafik och för att underlätta för utveckling 
av näringslivet i kommunen. De arbetar bland annat 
utifrån målet om 600 byggda bostäder per år, som 
uttrycks i riktlinjer för bostadsförsörjning, och att till-
godose intressenter med industri-/verksamhetsmark.  

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Samhällsbyggnadsnämndens två övergripande mål-
sättningar är ett planarbete som ger ökad livskvalitet 
för dagens och morgondagens boråsare, samt ökad 
dialog, samsyn och samverkan i stadens samhällsbygg-
nadsprocess. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedöm-
ning är att det bör antas planer med i genomsnitt 900 
bostäder per år för att skapa goda förutsättningar att 
möjliggöra Kommunfullmäktiges mål om 600 byggda 
bostäder 

Vidare har Samhällsbyggnadsnämnden målet att ta 
fram två strukturskisser per år.  

Planverksamhetens budget
Plan- och bygglovsavdelningen är en självfinansierad 
verksamhet, vilket innebär att verksamheten ska gå 
runt på intäkter som inkommer i bygglov och genom 
plankostnadsavtal. Det innebär att det måste finnas en 
fördelning mellan privata och kommunala planprojekt 
i produktionsplanen. 

DETALJPLANERING 
Processen med att ta fram en detaljplan är reglerad i 
plan- och bygglagen (PBL). De flesta detaljplaner tas 
fram enligt ett standardförfarande. I enklare projekt 
kan begränsat förfarande tillämpas. Ett fåtal planer 
drivs enligt utökat förfarande. 

Planprocessen förutsätter ett tätt samarbete mellan ett 
flertal förvaltningar i staden och synpunkter inhämtas 
under hela planprocessen. Förvaltningsövergripande 
projektgrupper träffas under planarbetets gång och 
detta breda arbetssätt är en förutsättning för allt pl-
anarbete. Dialogen med sakägare och andra externa 
intressenter är också en viktig del i planarbetet. Den 

bidrar till insikt om det unika och ger förståelse för 
de lokala förhållandena på den specifika platsen. 

Initiativet till ny eller ändring av detaljplan kan 
komma från såväl kommunen som privata aktörer. 
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. För 
detaljplaner som den enskilde exploatören har störst 
nytta av upprättas plankostnadsavtal mellan Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. 

Upprättandet av detaljplaner sker både med egen 
personal och med plankonsulter. När plankonsult 
anlitas är det kommunen som handlar upp konsul-
ten. 

STRATEGISK PLANERING
Strategisk planering sker på flera olika nivåer och ut-
fallet kan bestå av olika typer av dokument. Gemen-
samt för den strategiska planeringen är att det utgör 
ett viktigt underlag för detaljplaneringen. Utöver 
översiktsplanen är exempel på strategisk planering 
fördjupade översiktsplaner (FÖP), planprogram eller 
övergripande utredningar och ställningstaganden. 
Den strategiska planeringen görs av kommunen och 
är oftast inte bindande för myndigheter eller privat-
personer.

Under 2023 är det viktigt att det strategiska arbetet 
med trafikprogram färdigställs. Programmet är en 

förutsättning för att komma vidare med flertalet de-
taljplaner i staden

STRUKTURSKISSER
Strukturskisserna ska illustrera en gemensam bild 
av hur stadens olika delar ska hänga ihop på över-
gripande nivå. Processen syftar till att nå samsyn 
mellan nämnder kring hur Borås kan vidareutveck-
las utifrån de strategiska intentioner som uttrycks i 
översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. 

Arbetet leds av Samhällsbyggnadsnämnden men 
kräver ett aktivt deltagande av samtliga nämnder i 
det samhällsbyggande klustret. Ambitionen är att 
anta en strukturskiss per år.

STORA PROJEKT
År 2022 lanserades den nya enheten Stora projekt, 
organiserad under Kommunstyrelsen och Mark- 
och exploateringsavdelning. Uppdraget är att driva, 
utveckla fler av stadens stora komplexa samhälls-
byggnads- och stadsomvandlingsprojekt, exempelvis 
utvecklingen av stationsområdet med nya järnväg 
Borås-Göteborg, Viskans Park och Gässlösa.  

Arbetsmodellen innebär utveckling av styr, ledning, 
koordinering och projektorienterat arbetssätt över 
nämndgränserna. Alla nämnder inom samhällsbyg-
gande klustret är idag inte fullt ut bemannade för 
att möta behovet av insatser för dessa större projekt 
och den omvandling och utveckling staden står in-
för.

Viskans park
Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken an-
togs av Kommunfullmäktige våren 2021. Program-
met pekar ut ett långsiktigt mål om att bygga en fem 
kilometer lång park genom tätorten Borås. För att 
möjliggöra parken krävs samarbete mellan kommu-
nen och privata aktörer. På vissa platser krävs de-
taljplaneändring för att parken ska gå att genomföra. 

Ny järnväg Borås-Göteborg
Arbetet med den nya stambanan mellan Göteborg 
och Borås pågår och Trafikverket rbetar med lokali-
seringsutredning om nu är i sin slutfas. Under 2023 
påbörjas arbetet med framtagande av järnvägsplan. 

För att järnvägsplanen ska kunna fastställas enligt 
Trafikverkets tidplan 2025/2026 måste samtliga 
detaljplaner som berörs av järnvägssträckningen, 
däribland stationsområdet, överensstämma med 
järnvägsplanen, vilket innebär en ändring av 20-35 
detaljplaner. 

Dessa ändringar måste antas innan fastställelsen av 
järnvägsplanen. För att tillmötesgå Trafikverkets 
tidplan måste detta arbete påbörjas under 2023. 

Detta innebär ett stort och viktigt arbete för Staden-
för att säkra det bästa för stadens utveckling. Här 
krävs en rad fördjupade utredningar som underlag 
för att belysa dels järnvägens behov och påverkan 
men även för att belysa kommande strukturer i 
stadsutvecklingen och dess potential på såväl sta-
dens mark som för den privatägda. 

Karta över Viskans parks sträckning genom Borås. 
Bild från stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken.

Gässlösa
Gässlösa ska omvandlas till en levande och dynamisk 
del av stadskärnan. Här finns svåra och stora frågor 
att lösa: marksanering, omlokalisering, mobilitet med 
mera. För att lyckas krävs ett tydligt ledarskap, en 
öppen kommunikation, en bred samverkan, tydliga 
direktiv, inriktning, gemensam målbild, prioriteringar, 
organisation, eskaleringsordning och att lärande pro-
cesser blir en integrerad del av arbetet. 

Det viktiga är att ta ett helhetsgrepp för området. 
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DEL 2 - PRODUKTIONSPLAN 2023

PRODUKTIONSPLANENS  
INNEHÅLL OCH STRUKTUR
Produktionsplanen innehåller 51 prioriterade de-
taljplaneprojekt samt nio strategiska planeringspro-
jekt. Mängden ärenden utgår främst från tillgängliga 
resurser och konsultinsatser inom berörda förvalt-
ningar i Staden. 

Ett flertal projekt som prioriteras 2023 är av större 
och mer komplex karaktär, vilket kräver mer resur-
ser. 

DETALJPLANER OCH PROGRAM
Detaljplaneprojekten ligger under Samhällsbygg-
nadsnämndens ansvarsområde. Detaljplaneprojekten 
som är prioriterade i produktionsplanen ska startas 
eller, i de fall de redan är påbörjade, fortlöpa under 
2023. För varje projekt har det gjorts en grov upp-
skattning av vilken komplexitet projektet har, när 
projektet beräknas antas och hur många bostäder det 
kan komma att innehålla. Uppgifterna baseras på oli-
ka underlag och säkerheten varierar mellan olika pla-
ner, framförallt beroende av skede i planprocessen.

Zonindelning bostadsplanering
Baserat på de styrdokument som nämnts tidigare har 
avdelningen strategisk planering tagit fram en modell 
för rimlig fördelning av bostadsplanering. Modellen 
innebär att en viss procentandel av de bostäder som 
planeras bör ligga inom olika zoner. De utpekade 
zonerna är:

• Röd: Borås, inom utbyggnadsstrategin inklusive 
översiktsplanens röda zon

• Orange: översiktsplanens orange zon (med un-
dantag av utbyggnadsstrategins område)

• Gul: översiktsplanens gula zon

• Blå: serviceorter (Dalsjöfors, Fristad, Sandared, 
Viskafors)

• Grön: övriga orter och landsbygd 

Utgångspunkten för år 2023 är att ca 50 procent av 
de bostäder som planeras bör ligga inom röd zon, 
17 procent i orange zon, 15 procent i gul zon och 
13 procent i blå zon. I övriga orter och på lands-
bygden, grön zon, ska det också finnas möjlighet 

till detaljplaneuppdrag. Cirka 5 % kan vara en rim-
lig nivå för denna zon. I de fall det finns planlagd 
mark inom övriga orter, så hanteras de direkt med 
bygglov. Enstaka nya villor utanför sammanhållen 
bebyggelse hanteras med förhandsbesked.

Produktionsplanen strävar efter att uppnå denna 
fördelning, men baserat på de planuppdrag som 
finns i väntelistan, de som redan är igång samt de 
strategiska frågorna som i vissa fall behöver lösas 
innan uppstart är det inte möjligt att uppnå fördel-
ningen exakt. 

Serviceorter
I produktionsplanen för 2023 finns en liten andel 
planuppdrag i kommunens serviceorter. En av an-
ledningarna till detta är att arbetet med strategier för 
serviceorterna pågår. En annan anledning är att det 
generellt finns få planuppdrag i serviceorterna, med 
undantag från Sandared. De planuppdrag som finns 
i Sandared är beroende av övergripande studier av 
trafikmiljön, se mer under strategiska planeringspro-
jekt i produktionsplanen.

STRATEGISKA  
PLANERINGSPROJEKT
De strategiska planeringsprojekten ligger under olika 
nämnder, vilket framgår av listan, men arbetet är 
gemensamt och beroende av förvaltningsöverskri-
dande samordning. Gemensamt för projekten är att 
de är av avgörande betydelse för att komma vidare 
med flertalet av de detaljplaneuppdrag som inte pri-
oriteras 2023. Genom att arbeta med strategiska pla-
ner och program inledningsvis, ökar möjligheten för 
en snabbare och mindre komplex detaljplaneprocess 
i ett senare skede. Utöver dessa prioriterade projekt 
pågår mycket annat arbete som också spelar stor roll 
för kommande detaljplanering och som därmed på-
verkar prioriteringen. 

MINDRE DETALJPLANER OCH  
PLANÄNDRINGAR
Det finns ett flertal detaljplaneuppdrag som om-
fattar mindre ändringar eller som är så kallade fri-
märksplaner. Gemensamt för dessa är att de endast 
medger ett tillskott på ett fåtal nya bostäder eller är 
en mindre ändring av gällande detaljplan som till 
exempel ökad byggrätt. Dessa projekt finns inte 
angivna i produktionsplanen utan föreslås starta i 
mån av tid och utgöra projekt för praktikanter eller 
projektanställda. Målsättningen är att minst ett par 
av dessa planprojekt ska genomföras varje år. 

KOMMUNAL SERVICE
Det finns ett antal behov av kommunal service som 
har spelats in inför årets produktionsplan, såsom 
ny skola, nytt vård- och äldreboende, nya LSS/
SOL-boenden, ny förskola, nya idrottsanläggningar 
mm. För ett flertal av dessa projekt pågår förpro-
jektering och lokaliseringsutredningar. Därför har 
dessa objekt tilldelats fem rader i nedanstående pro-
duktionsplan utanför zonindelningen. Dessa projekt 
kommer att definierats allt eftersom Stadens Lokal-
försörjningsnämnd och Kmmunstyrelse beslutat att 
detaljplanplan ska upprättas. 
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Nr Namn Syfte/Användning Uppdrag gavs Antal  
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt
antagande

Status/kommentar Zon

1 Alideberg, Bromsen 3 och 4 Bostäder, centrumverksamhet 2021 ca 50-200 H hösten 2025 Föregås av planprogram då frågor om exempel-
vis trafik rör ett flertal prioriterade planuppdrag.

röd

2 Bergslena, Flugan 9 Centrumändamål, kontor, skola, bostäder, samt möjliggöra 
utbyggnad av bussgata

2016 ca 50-100 H våren 2025 Föregås av planprogram då frågor om exempel-
vis trafik rör ett flertal prioriterade planuppdrag.

röd

3 Bergslena, Guldbaggen 1 med flera Bostäder, centrumverksamhet 2018 ca 100-300 H våren 2025 Föregås av planprogram, se ovan under ärende 
Bergslena, Flugan 9.

röd

4 Centrum, Horngäddan 8 med flera Kontor mm. 2015 - H våren 2023 Detaljplanen har splittrats och västra delen åter-
står med bl.a. kontor. 

röd

5 Centrum, Viskaholm 2 Bostäder, centrumverksamhet 2017 ca 200-400 H våren 2023 Granskningen är gjord. Synpunkter från Lst och 
exploateringskostnader hanteras.

röd

6 Centrum (norr), området längs Yxhammarsgatan,
Västerlånggatan och Österlånggatan m fl

Planprogram - görs som underlag inför kommande de-
taljplaneläggning av flera centrala uppdrag.

2016-2021 _ H Våren 2025 Ska ange riktlinjer, förutsättningar och lämplig 
etappindelning för prioritering av framtida plan-

arbeten

röd

7 Centrum (väster), området omfattar stationsområdet 
med närområdet

Planprogram görs som underlag inför kommande detaljpla-
neläggning inom ramen för ny järnväg

2022 _ H Våren 2024 Ingår i Stora projekt: Ny järnväg. 
Ska ange riktlinjer, förutsättningar och lämplig 
etappindelning för prioritering av kommande

planarbeten

röd

8 Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret 
Astern, Pulsenområdet

Kontor, bostäder, service och handel med mera 2019 + 2020 ca 150-250 H hösten 2023 Samråd har genomförts under hösten 2022. röd

9 Lundby, Grävlingen 5 Bostäder, centrum, kontor samt ny väganslutning och ny 
bro över Viskan

2019 ca 50-200 H våren 2023 Inväntar skriflig bekräftelse om planarbetet ska 
avslutas från exploatör. 

röd

10 Centrum - Regementet (sydväst), området västerut från 
stationen till regementet

Planprogram görs som underlag inför kommande detaljpla-
neläggning inom ramen för ny järnväg

2022 _ H Våren 2024 Ingår i Stora projekt: Ny järnväg. 
Ska ange riktlinjer, förutsättningar och lämplig 
etappindelning för prioritering av kommande 

planarbeten

orange

11 Erikslund, del av Lundby 1:1, Erikslundsskolan Skola 2020 - M våren 2023 Granskning under hösten 2022 orange

12 Getängen, Getängen 23 med flera, Haléns Möjliggöra bostäder och centrumverksamhet. 2017 ca 200-300 H hösten 2024 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022.

orange

13 Parkstaden, del av Parkstaden 1:1, Almås Plats Bostäder, flerbostadshus 2020 ca 30-50 H våren 2024 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022.

orange

14 Parkstaden, Ramnås 5 med flera Bostäder (studentlägenheter) 2020 ca 50-100 H hösten 2023 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022.

orange

15 Regementet, Osdal 3:4, etapp 2 Bostäder med mera 2008 ca 100-300 H våren 2025 Inväntar besked från Trafikverket angående järn-
vägskorridorer och stationslägen.

orange

16 Östermalm, Liljedal 11, Tåget Bostäder 2021 ca 40-60 M hösten 2024 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022.

orange

17 Östermalm, Solhem 1 med flera Bostäder, flerbostadshus 2016 ca 80-120 H våren 2023 Granskning under hösten 2022 orange

Planerna i tabellen nedan är uppräknade baserat på de geografiska zonerna för bostadsutbyggnad. 
Planerna står under respektive zon i bokstavsordning och därmed utan inbördes rangordning. 

Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023



7

Nr Namn Syfte/Användning Uppdrag gavs Antal  
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt
antagande

Status/kommentar Zon

18 Alideberg, Lundby 1:1 med flera Planprogram - med syfte att tydliggöra en helhetssyn 
för området. 

2022 - H hösten 2023 Programarbetet har inletts med skisser mm 
under 2022.

gul

19 Bergdalen, Norrmalm 1:1, Tokarpsberg Bostäder, flerbostadshus 2015 ca 30-70 H våren 2023 Granskningen planeras efter att exploaterings-
kostnader hanterats.

gul

20 Hulta, Hultabacke 1 Ny mottagningsstation för el 2020 - M våren 2023 Flytt av befintlig kyrka är avgörande för Borås 
Elnäts tidplan. Granskning hösten 2022.

gul

21 Hulta, Femman 43 Bostäder 2016 ca 5-20 M hösten 2023 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022.

gul

22 Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen Idrottsområde, utökning av Bodaskolans verksamhet 2020 - H våren 2023 Helhetsgrepp på Bodavallen för att möjliggöra 
bland annat skollokaler och idrottshallar. Samråd 

har genomförts under hösten 2022.

gul

23 Hässleholmen, Reven 1 och 6 Bostäder 2021 ca 40-60 M våren 2024 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022.

gul

24 Källbäcksryd, del av Källbäcksryd 1:366, Brämhults Torg Bostäder, trygghetsbostäder, torg 2020 ca 20-40 H våren 2024 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022, samt ett inriktningsbeslut. 
Planarbetet ska även omfatta Brämhults torg 

med omnejd. 

gul

25 Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1, Långestenslyckan Bostäder med mera 2017 ca 100-200 H hösten 2023 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser.

gul

26 Tullen, Enhörningen 7 Bostäder, flerbostadshus 2020 ca 20-30 M hösten 2023 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022

gul

27 Dalsjöfors, Gårda 6:1 m.fl. LSS/SOL-bostäder 2020 ca 6 M hösten 2023 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022

blå

28 Dalsjöfors, Tummarp 1:29 m.fl.  Flerbostadshus 2020 ca 80 - 110 H hösten 2023 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022

blå

29 Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan Skola, Bostäder 2021 ca 15-40 H hösten 2023 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022

blå

30 Fristad, Hedagården 1:73 Bostäder, radhus/flerbostadshus 2021 ca 10-30 M hösten 2023 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022

blå

31 Viskafors, Viskarhult 2:68 med flera LSS/SOL-bostäder 2021 ca 5-10 M hösten 2022 Granskning hösten 2022. blå

32 Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Södra  
Skansenområdet

Bostäder, villatomter 2020 ca 10-30 M våren 2024 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022.

blå

33 Sandared 1:89 Bostäder, villatomter 2022  ca 10-50 H hösten 2025 Befintlig detaljplan äldre detaljplan medger villa-
tomter, men måste ändras för att kunnna genom-

föras vad gäller vägar och naturvärden mm.

blå

34 Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera VA-saneringsområde/utbyggnadsområde  
Område för permanentboende, fler villatomter

2012 ca 20-40 H våren 2023 Samråd har genomförts. grön

35 Ekås, Sundshult 1:44 Bostäder, villatomter 2020 ca 15-30 M hösten 2023 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022

grön

36 Gässlösa 5:1, Rydboholm 1:342, längs väg 27/41 Verksamheter, cirka 200-250 hektar 2020 - H våren 2024 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022 Kräver förarbete i form av 

förprojektering, utredningar med mera.

grön

37 Kråkered 2:11, Östra Vik Bostäder, friluftsanläggning med mera 2021 ca 100-150 H hösten 2024 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022

grön

38 Kyllared, Svensgärde 3:1 Verksamheter, cirka 3-5 hektar 2019 - M våren 2023 Samråd har genomförts. Granskning planeras när 
innehåll och anpassningar gjorts av detaljplanen 
med utgångspunkt från trafik, naturvärden mm.

grön
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Nr Namn Syfte/Användning Uppdrag gavs Antal  
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt
antagande

Status/kommentar Zon

39 Sandhult, Råddehult 1:1 Bostäder, villatomter 2020 ca 5-10 M hösten 2023 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022

grön

40 Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera Bostäder, flerbostadshus och villor 2012 ca 50-75 H våren 2023 Samråd har genomförts. Granskning kan ske 
först när frågor kring markavvattning och natur 

har lösts.

grön

41 Sparsör, Sölebo 1:54 Bostäder, parhus/mindre flerbostadshus 2015 ca 30-80 H våren 2023 Samråd har genomförts. Granskning kan ske när 
frågor kring väganslutning och trafik mm har 

lösts.

grön

42 Svaneholm, Bogryd 4:7 Bostäder 2020 ca 5-15 M våren 2023 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022

grön

43 Viared, del av Viared 13:1, nytt trafikmot vid Boråstorpet Trafikmot 2020 - H våren 2023 Samråd har genomförts. Granskning kan ske när 
frågor kring markavvattning mm har lösts.

grön

44 Viared, del av Viared 5:1, Viared Östra Verksamheter, cirka 50-80 hektar 2009 - H hösten 2023 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022 Detaljplanen kan komma att 
delas upp i två detaljplaner där den östra delen 

antas först.

grön

45 Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 med flera Verksamheter, cirka 90-130 hektar 2014 - M våren 2024 Planarbetet har inletts med utredningar  och 
skisser under 2022 Kräver förarbete i form av 

förprojektering, utredningar med mera.

grön

46 Ej definierad plats Byggande i kommunal regi såsom LSS/SOL-boenden, för-
skolor, skolor, Vård- och äldreboenden, idrottsanläggning 

mm

- - M-H hösten 2024/
våren 2025

Inget planuppdrag ännu. Lokalisering finns ej. _

47 Ej definierad plats Byggande i kommunal regi såsom LSS/SOL-boenden, för-
skolor, skolor, Vård- och äldreboenden, idrottsanläggning 

mm

- - M-H hösten 2024/
våren 2025

Inget planuppdrag ännu. Lokalisering finns ej. _

48 Ej definierad plats Byggande i kommunal regi såsom LSS/SOL-boenden, för-
skolor, skolor, Vård- och äldreboenden, idrottsanläggning 

mm

- - M-H hösten 2024/
våren 2025

Inget planuppdrag ännu. Lokalisering finns ej. _

49 Ej definierad plats Byggande i kommunal regi såsom LSS/SOL-boenden, för-
skolor, skolor, Vård- och äldreboenden, idrottsanläggning 

mm

- - M-H hösten 2024/
våren 2025

Inget planuppdrag ännu. Lokalisering finns ej. _

50 Lockryd Batterifabrik och företagspark i Svenljunga kommun 2021 - H hösten 2023 Borås förväntas erbjuda planstöd i arbetet med 
att ta fram detaljplanen

_
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Kartor med produktionsplanens prioriterade planuppdrag

Parkstaden, Centrum, Göta och Druvefors

Nedan redovisas samtliga detaljplaner och program 
som ska prioriteras 2022. Observera att kartorna inte 
är skalenliga. 

4

5

6

8

14

13

Getängen, Lundby, Knalleland och Norrmalm

1
2

9

11

12

19

18

Östermalm och Hulta

17

20

21

16

3

7
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Hässleholmen, Brämhult, Svensgärde och Kyllared

24
22

23

38

Sjöbo

25

Tullen, Byttorp och Regementet 

15

26

10
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Området längs riksväg 41 och Kråkered

45

Viared, Bosnäs och Funningen

34

43

44

36

Dalsjöfors

Svaneholm och Viskafors

28
29

32

31

42

37

27
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Fristad och Sparsör

Ekås

Sandhult 

Sandared och Sjömarken

40

35

41

30

39

33
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Namn Syfte Prel färdigställande Komplexi-
tet Låg (L), 
Medel (M), 
Hög (H)

Ansvarig avdelning Ansvarig nämnd

Förarbete nya verksamhets- 
områden Osdal 2:1 m fl

En förutsättning för detaljplanearbetet är att det under 2023 görs förarbeten i form av ett politiskt inriktningsbeslut 
rörande markanvändningen, områdets disposition, grov projektering, översiktlig kalkyl och nödvändiga tidiga utred-
ningar. Detaljplan kan påbörjas först därefter.

Hösten 2023 H Mark och exploate-
ringsavdelningen och 
Näringslivsenheten

Kommunstyrelsen

Fördjupad översvämningsutred-
ning och åtgärdsvalstudie för 
området längs med Viskan från 
Öresjö till Gässlösa - Åtgärds-
plan

Syftet är en fördjupad kartläggning av översvämningsrisker och möjliga åtgärder för möjliggöra framtida byggnation 
utmed sträckan. Utredningen ska främst omfatta översvämmade vattendrag, i vårt fall Viskan, samt skyfall. En åtgärds-
valsutredning är av stor vikt för stadens framtida planering och kan bli ett viktigt beslutsstöd för en långsiktig plane-
ring, t.ex. av områden som ligger inom utbyggnadsstrategin. En fördjupad kartläggning av översvämningsrisker och 
möjliga åtgärder berör och är till nytta för många av stadens förvaltningar och bolag och deras framtida arbeten. Under 
2023 planeras en åtgärdsplavalstudie tas fram som sedan kan ligga till grund för en åtgärdsplan.

Hösten 2023 H Miljöstrategiska avdel-
ningen

Kommunstyrelsen

Trafikplan Stadens översiktsplan utgår från att kommunen kommer att växa med ca 30 000 invånare fram till år 2040. Detta inne-
bär ett ökat resande och trafik. Översiktsplanen lägger fast flera strategier som berör trafik- och transportområdet och 
förslår att en Trafikplan ska tas fram. Planen är under framtagande och utgör ett viktigt underlag för
Tekniska nämnden prioriteringar i budgetarbete och Samhällsbyggnadsnämndens dealjplanearbete. 

Som grund för Trafikplanen har ett Trafikprogram, vars syfte är att konkretisera översiktsplanens strategier och att visa 
vilka åtgärder som behövs inom transportinfrastrukturen för respektive färdmedel, tagits fram. Programmet baseras på 
en målbild för färdmedelsfördelningen år 2040. Trafikprogrammet har skickats ut på remiss under våren 2022 och är 
under hösten 2022 under politisk beredning.

Våren 2024 H Strategiska planerings-
avdelningen

Kommunstyrelsen

Strukturskiss för västra centrum I västra centrum finns flera pågående och framtida projekt. Området är även strategiskt viktigt med tanke på Borås 
centralstation och resecentrum. Strukturskissen ska redovisa en översiktlig framtida struktur, markanvändning och 
gestaltning av västra centrum. Strukturskissen ska redovisa förutsättningar och ställningstaganden som ska ligga till 
grund i det fortsatta detaljplanearbetet.

Våren 2023 H Stadsarkitekt och  
SBF:s processledare

Samhällsbyggnadsnämnden

Strukturskiss för sydvästra cen-
trum

Strukturskiss Sydväst, som omfattar området där nya stambanan kommer in till staden från Kristiansfält och Regemen-
tet upp mot Lusharpan och väg 40, startas upp under hösten 2022. Skissen är prioriterad för att möta tidplanen för 
Trafikverkets järnvägsplan. 

Hösten 2023 H Stadsarkitekt och  
SBF:s processledare 

Samhällsbyggnadsnämnden

Strukturskiss 4 När Strukturskiss Sydväst antas kommer ytterligare en strukturskiss påbörjas. När detta arbete kan startas är beroende 
av komplexiteten i de två ovannämnda strukturskisserna, samt och tillgång till resurser. I dagsläget är det inte avgjort 
vilket område som är aktuellt.

Hösten 2024 H Stadsarkitekt och  
SBF:s processledare

Samhällsbyggnadsnämnden

Strategiska planeringsprojekt som ska prioriteras 2023

Strategiska planer/program och studier som ska arbetas med 2023 för att  
underlätta en effektiv detaljplanering
Projekten i tabellen nedan är uppräknade i bokstavsordning, och därmed utan inbördes rangordning.  
OBS. Utöver nedanstående projekt kan det finnas andra övergripande arbeten som också pågår och som är avgöran-
de för arbetet med detaljplanering. I kolumnen till höger anges vilken nämnd som är ansvarig. Dock sker arbetet med 
samtliga strategiska projekt i samarbete med berörda nämnder och bolag. 
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Namn Syfte Prel färdigställande Komplexi-
tet Låg (L), 
Medel (M), 
Hög (H)

Ansvarig avdelning Ansvarig nämnd

STORA PROJEKT

Gässlösa Uppdraget gällande Gässlösa ska inledningsvis under 2023 förtydligas i ett projektdirektiv för att fånga in helhets-
perspektiv, vision och mål samt fördjupning kring arbetsupplägg, tidplan och resurser samt styr- och ledningsmodell. 
Förutsättningarna för omlokaliseringar av vissa verksamheter inom området behöver lösas och viktiga beroenden och 
stödprocesser behöver tydliggöras i denna inriktningsfas.

Under 2024 avses planerings- och utredningsfasen inledas med målet att planprogram finns antaget 2026. Därefter 
kommer detaljplaner för etapper att kunna startas.   

Våren 2024 H Mark och exploaterings-
avdelningen

Kommunstyrelsen

Viskans park  Arbetet med parken och stadsbyggnadsprogrammet har pågått sedan hösten 2019. De fysiska delprojekten har ett långt 
tidsspann och varierar i omfattning och tid. Vissa av dem är redan pågående och det är viktigt att dessa tar hänsyn till 
och möjliggör parken. Därtill finns det många kommande kända projekt som utgår från Borås Stads utbyggnadsstra-
tegi, men även mindre om- eller nybyggnadsprojekt som har identifierats som krav för ett förverkligande av parken 
som helhet. Slutligen ska alla dessa delprojekt/platser länkas samman, vilket sker successivt på både kommunens och 
privata aktörers initiativ. Sammanlänkningen skapar helheten. 

Bland de pågående större delprojkten som pågår kan nämnas:

- Detaljplan för Viskaholm (se nr 5 ovan ” Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023”)
- Detetaljaplan för Pulsenområdet (se nr 8 ovan” Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023”)
- Detaljplan för Getängen 23 (se nr 12 ovan” Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023”)
- Program för Västra centrum (se nr 7 ovan” Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023”)
- Strukturskiss för västra centrum (se ovan ”Strategiska planer/program och studier som ska arbetas med 2023 för att 
underlätta en effektiv detaljplanering”)

Se ovan under resp 
delprojekt

H Mark och exploaterings-
avdelningen

Kommunstyrelsen

Ny järnväg En järnvägsplan kan inte fastställas i strid mot gällande detaljplaner. Trafikverket är angelägna om att kommunen 
startar upp planarbetet så att detaljplaneprocesser kan pågå parallellt med järnvägsplanen så att inte planerad byggstart 
fördröjs. Korridoren berör ca 60 fastigheter och delar av 35 detaljplaner. Staden har för avsikt att starta upp arbete med 
strukturskisser, planprogram och detaljplaner för att möjliggöra en snabb och effektiv detaljplan- och järnvägsplans-
process i nära samarbete med Trafikverket.

Bland de pågående större delprojkten som pågår kan nämnas:

- Program för Västra centrum (se nr 7 ovan” Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023”)
- Program för sydvästra centrum (se nr 10 ovan ” Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023”)
- Strukturskiss för västra centrum (se ovan ”Strategiska planer/program och studier som ska arbetas med 2023 för att 
underlätta en effektiv detaljplanering”)
- Strukturskiss för sydvästra centrum (se ovan ”Strategiska planer/program och studier som ska arbetas med 2023 för 
att underlätta en effektiv detaljplanering”)

Se ovan under resp 
delprojekt

H Mark och exploaterings-
avdelningen

Kommunstyrelsen
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DEL 3 - BESLUTADE DETALJPLANE- OCH PROGRAM-
UPPDRAG SOM INTE PRIORITERAS 2023

Planerna i tabellen nedan är uppräknade i bokstavsordning, och därmed utan inbördes rangordning.  
Antal bostäder och preliminärt antagande anges inte eftersom detaljplaneprojekten ej påbörjats.  
Observera att projekten inte finns utpekade i kartorna på föregående sidor. 

Namn Syfte/användning Uppdrag gavs Antal 
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt 
antagande

Status/kommentar

Alideberg, Eldflugan 1 Påbyggnad av bostäder på befintlig byggnad i Knalleland. 2017 M

Bergsbo, del av Bergsäter 1:1 med flera, Bergsäterskullen Bostäder, flerbostadshus 2019 H Inleds med program. Markanvisningsprocess 
avgörande för tidplan.

Bergsbo, del av Bergsäter 1:1, Söderhöjd Bostäder, flerbostadshus 2020 M Inleds med program ihop med Bergsäterskullen.

Bergslena, Bromsen 3 & 4 (Knallerian) Hotell, vård, bostäder med mera 2021 M

Bergsäter, Gulmåran 7 med flera, Coop Göra det möjligt att omvandla befintligt handelsområde till 
bostäder, handel, kontor och eventuellt förskola.

2018 H

Bergsäter, Maskrosen 19 Bostäder 2017 H Kommunstyrelsen har framfört att planarbetet 
bör omfatta ett större område inom kvarteret.

Brämhult, Kyllared 1:156 Nytt verksamhetsområde längs med norra sidan av riksväg 
40.

2008 H

Centrum, Agamemnon 9 Bostäder, påbyggnad 2020 M

Centrum, Apollo 5 med flera Bostäder, påbyggnad 3 våningar samt täppa till mellanrum-
met som finns mellan kvarterets byggnader. 

2018 M

Centrum, Elektra 5 med flera Restaurang 2021 M

Centrum, Fjolner 21 (Polishuset) Bostäder med mera 2021 H

Centrum, Karon 1 Undersöka möjligheten till påbyggnad och att komplettera 
fastigheten med hotellverksamhet. 

2019 M

Centrum, Midas 14 med flera Möjliggöra att bygga på med 2-4 våningar på olika delar av 
kvarteret Midas 14.

2018 M

Centrum, Remus 5 Göra det möjligt att inreda med fler bostäder i översta 
våningsplanet

2018 M Planen ska avslutas. Sökande har uppmanats att 
ansöka om bygglov för åtgärderna istället.

Centrum, Sandgärdet 6 m fl, Högskolan Expansion av högskolan 2016 H Ändringen är tänkt att utgå från det visionsarbete 
högskolan tagit fram, Campus 2025. Ingår even-
tuellt i planprogram för centrum som prioriteras 
2022.

Centrum, Simonsland 11 Bostäder med mera 2021 H

Centrum, Ulysses 6 Kontor med mera 2019 H

Centrum, Vitsippan 1 med flera Hotell, centrumverksamhet 2012 H Samråd genomfört 2012. Inväntar markanvisning 
innan granskning.

Druvefors, Forsen 1 med flera Omvandla del av befintliga verksamheter till bostäder samt 
uppföra nya bostadshus. 

2016 H Ligger inom utredningsområde för järnväg, Tra-
fikverket har uppmanat kommunen att avvakta 
med planarbetet. 
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Namn Syfte/användning Uppdrag gavs Antal 
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt 
antagande

Status/kommentar

Druvefors, Resedan 12 Bostäder, flerbostadshus
 

2020 M

Druvefors, Snödroppen 8 Bostäder 2021 H

Druvefors, Solrosen 1 Bostäder, flerbostadshus 2017 H

Druvefors, Solrosen 5 Bostäder 2020 L

Druvefors, Trandö 2 med flera, Åhaga Studera om det finns möjliga expansionsytor runt den 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaden och studera möjliga 

parkeringslösningar.

2011 M

Fristad Sik 1:83, Fristads Prästgård 1:115 Bostäder 2022
Frufällan, Längjum 4:17 Göra det möjligt att bygga radhus på fastigheten. 2018 M

Göta, Bockasjö 1 Ändra tillåten markanvändning som idag är A - allmänt 
ändamål. 

2011 M Planen var föremål för granskning 2013 men 
pausades på grund av Trafikverkets arbete med 
nya järnvägen.

Göta, Hagtornen 10 Upphävande av detaljplan för att underlätta Trafikverkets 
arbete med ny järnvägsdragning.

2019 M

Göta, Syrenen 2 och 6 Bostäder 2020 H

Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2 med flera Möjliggöra en verksamhetsetablering på före detta Hedvigs-
borgs idrottsplats. 

2013 H Samråd genomfördes våren 2016, men planar-
betet pausade sedan på grund av synpunkter 
rörande trafik och arbetet med nya järnvägen.

Hestra Parkstad, Solosången 5 Förskola 2018 M Ej aktuell i dagsläget.

Hulta, Hultamad 1 Service, verksamheter, bostäder. Ombyggnad och tillbygg-
nad på befintliga hus, cirka 1-3 våningar. 

2016 M

Hässleholmen, Foten 1 Bostäder 2021 M

Kristineberg, Halleberg 13 Bostäder, flerbostadshus. Lokaler i bottenvåningar mot Lars 
Kaggsgatan, eventuellt förskola.

2018 H

Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:367 Bostäder, flerbostadshus 2016 M

Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:59 Gym, padelhall, biltvätt 2021 M

Lundby, Grävlingen 1 och 4 Verksamheter, bostäder med mera 2020 H

Osdal 2:1, nytt industriområde Verksamheter, cirka 60-90 hektar. Godsterminal och krets-
loppspark/återvinningscentral (ersättning Lusharpan). 

2020 H Utgör område V6, godsterminal syd, i ÖP. 
Berörs av järnvägskorridoren för ny stambana. 

Sandared, Sandared 1:24 Bostäder, villor, parhus och radhus 2015 H Inväntar besked från Trafikverket gällande över-
gripande trafik. Se Sandared 1:81 nedan. 
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Namn Syfte/användning Uppdrag gavs Antal 
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt 
antagande

Status/kommentar

Sandared, Sandared 1:81 Bostäder, flerbostadshus 2013 H Samråd 2015. Trafikverket ställde i samrådet krav 
på ombyggnad trafikstruktur. Kommunen är ej 
överens med Trafikverket kring lösningar för 
trafik och planarbetet är därför pausat. Om över-
enskommelse nås kan arbetet prioriteras på nytt.

Sandared, Viken 6:1 med flera Undersöka möjligheten att ändra användningen i gällande 
detaljplan från industri till bostäder.

2019 H

Sandhult, Kyrkebo 1:30 Bostäder 2018 M Planarbetet är pausat tillsvidare på uppmaning av 
exploatör.

Sandhult, Kyrkebo 1:94 Bostäder 2021 L

Sjöbo, Nagelskivlingen 10, del av Torpa-Sjöbo 2:1 Bostäder 2022
Sjömarken, Räveskalla 1:348 med flera Undersöka möjligheten att ändra användningen i gällande 

detaljplan från industri till bostäder.
2019 H

Sjömarken, Räveskalla 1:39 med flera Bostäder, villatomter. Delar av kringliggande område, till 
exempel en fotbollsplan, tas också med för att ändra de gäl-
lande planerna så att de stämmer med hur ytorna används.

2015 H

Sjömarken, Räveskalla 1:499 med flera Markanvändningen i området ska utredas. 2015 H

Sjömarken, Viared 7:67 med flera Bostäder, flerbostadshus samt förskola 2015 H

Sjömarken, Viared 8:40 Bostäder, radhus samt en villa 2008 H

Svensgärde, Laggarebo 1:1 Bostäder, villatomter 2016 M

Viared, Viared 7:9 (Lundaskog) Bostäder 2022

Villastaden, Svanen 6 Bostäder 2021 M

Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 2:6 Bostäder 2021 M

Östermalm, Grönfinken 1 med flera Bostäder 2021 M

Övre Norrmalm, del av Norrmalm 1:1, Döbelnsgatan 65, 
Kaskelotten

Bostäder, flerbostadshus 2020 M

Övre Norrmalm, Väpnaren 6. Härolden 1, Stallknekten 1, 
priorn 6

Bostäder 2020 H



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS Borås Stad, 501 80 Borås

  BESÖKSADRESS Kungsgatan 55, 6 tr 
TEL 033-35 85 00

E-POST samhallsbyggnad@boras.se
  WEBBPLATS boras.se



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Granskningsyttrande för detaljplan för Viskafors, 

Viskarhult 2:68 m.fl.  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslag till detaljplan för Viskafors, 

Viskarhult 2:68 m.fl.  

 

 

Datum 

2022-11-17 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00521 3.1.1.2 Programområde 04 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2022-10-31 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

Sp3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00521 3.1.1.2 

  

 

Granskningsyttrande för detaljplan för Viskafors, 

Viskarhult 2:68 m.fl.  
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Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av LSS-bostäder i Viskafors. 

Detaljplanen är anpassad för att i första hand lämpa sig för ett LSS-boende men 

då kommunens behov av varierade bostadsformer kan förändras över tid så 

möjliggör planen även för övriga bostäder samt för vårdverksamhet. Aktuell 

fastighet Viskarhult 2:68 har sedan tidigare varit planlagd som samlingslokal. 

Byggrätten är däremot outnyttjad och användningen har istället förblivit 

naturmark. Omkring och inom planområdet är naturen utpekad som klass III 

enligt Borås Stads grönområdesplan. För att skydda kända naturvärden är 

försiktighetsåtgärder aktuellt inom planområdet. Planområdet omfattar cirka 9 

660 kvadratmeter. 

Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörjningsförvaltningen och 

Borås Stad avseende området för LSS-boendet och parkeringen. Kostnader för 

att vid byggnation säkerställa skydd av vegetation inom skyddszon bekostas av 

exploatören (LFF). Eventuellt kan även kostnader för kompensationsåtgärder 

tillkomma. 

Längs flera gator, likt Åsahagsvägen råder blandtrafik och där trottoar för 

gående istället är utbyggt på sträckor där behovet av sådan anses finnas. En ny 

gångväg föreslås i och med planförslaget att anläggas för att koppla samman 

LSS-boendets entré med den befintliga gång- och cykelvägen 

samt den föreslagna parkeringen i söder. Det innebär att befintlig trottoar 

utmed Åsahagsvägens norra sida och väster om gång- och cykelvägen förlängs 

med cirka 35 meter. Med hänsyn till områdets karaktär och den låga trafiken 

anses dagens gång- och cykelvägar för det aktuella området i övrigt att vara 

tillräckligt utbyggt i nuläget. 
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BORÅS BYGGER
GRANSKNING
Nämndbeslut
§ 273 SBN
BN 2021-1180

Inbjudan till underrättelse om granskning för detaljplan för Viskafors, Vis-
karhult 2:68 med flera, Åsahagsvägen, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den 
här inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 30 september – 28 
oktober.

Syfte och område
Planens syfte är att i första hand möjliggöra byggnation av 
LSS-bostäder. Då kommunens behov kan förändras över 
tid möjliggörs även övriga bostäder samt vårdrelaterad 
verksamhet. Nuvarande grusparkering på allmän platsmark 
överförs till kvartersmark för att nyttjas till LSS-boendet. 
Fastigheten för byggnation har avgränsats för att begränsa 
intrång och säkerställa bevarande av särskilda naturvärden vid 
befintlig skogsbäck.

Området ligger i tätorten Viskafors utmed Åsahagsvägen. 
Planområdets storlek är cirka 9 660 kvadratmeter och består 
i huvudsak av naturmark. All mark inom planområdet ägs av 
Borås Stad. Planområdet berör fastigheten Viskarhult 2:68 
men även delar av fastigheten Viskarhult 2:45 med avseende 
på ett arrende i planområdets västra del samt en idag oreglerad 
parkeringsyta söder om Åsahagsvägen. 

För området gäller detaljplan P645, vilken är en byggnadsplan från 1975. Gällande detaljplan anger 
användningen samlingslokal (C) för fastigheten Viskarhult 2:68. Byggrätten för fastigheten är däremot outnyttjad 
och marken utgörs således av naturmark. Förutom samlingslokal anger den gällande detaljplanen även 
användningarna park och gata för det aktuella planområdet. 

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer 
öppna för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi 
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prenumerera
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 28 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2021-1180), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. 
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 
Borås.



BORÅS BYGGER
GRANSKNING
Nämndbeslut
§ 273 SBN
BN 2021-1180

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen. 

Kontaktuppgifter
Planarkitekt Clara Sjöberg tel: 033-35 85 93, e-post: clara.sjoberg@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-09-29



Plan-
beskrivning

Detaljplan för Viskafors,

Viskarhult 2:68 med flera, Åsahagsvägen

BN 2021-1180Granskning
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av LSS-bostäder 
i Viskafors. Detaljplanen är anpassad för att i första hand 
lämpa sig för ett LSS-boende men då kommunens behov av 
varierade bostadsformer kan förändras över tid så möjliggör 
planen även för övriga bostäder samt för vårdverksamhet. 

Aktuell fastighet Viskarhult 2:68 har sedan tidigare varit 
planlagd som samlingslokal. Byggrätten är däremot 
outnyttjad och användningen har istället förblivit naturmark. 
Omkring och inom planområdet är naturen utpekad som 
klass III enligt Borås Stads grönområdesplan. För att 
skydda kända naturvärden är försiktighetsåtgärder aktuellt 
inom planområdet. Planområdet omfattar cirka 9 660 
kvadratmeter.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 med flera, Borås Stad, upprättad den 7 september 2022. 

1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att i första hand möjliggöra byggnation av 
LSS-bostäder. Då kommunens behov kan förändras över tid 
möjliggörs även övriga bostäder samt vårdrelaterad verksam-
het. Nuvarande grusparkering på allmän platsmark överförs 
till kvartersmark för att nyttjas till LSS-boendet. 

Fastigheten för byggnation har avgränsats för att begränsa 
intrång och säkerställa bevarande av särskilda naturvärden 
vid befintlig skogsbäck.

Planområde
Området ligger i tätorten Viskafors, utmed Åsahagsvägen. 
Planområdets storlek är cirka 9 660 kvadratmeter och består 
i huvudsak av naturmark. All mark inom planområdet ägs av 
Borås Stad. Planområdet berör fastigheten Viskarhult 2:68 
men även delar av fastigheten Viskarhult 2:45 med avseende 
på ett arrende i planområdets västra del samt en idag oregle-
rad parkeringsyta söder om Åsahagsvägen. 

Gällande detaljplan
För området gäller detaljplan P645, vilken är en byggnads-
plan från 1975. Gällande detaljplan anger användningen 
samlingslokal (C) för fastigheten Viskarhult 2:68. Byggrätten 
för fastigheten är däremot outnyttjad och marken utgörs 
således av naturmark. Förutom samlingslokal anger den 
gällande detaljplanen även användningarna park och gata för 
det aktuella planområdet. 

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2021-05-17 i beslut § 228 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta detaljplan för Viskarhult 2:68 m.fl. för bebyggelse av 
LSS-bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-24 i beslut 
§ 205 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan.

Översiktsbild. Det markerade området visar aktuellt planområde.

Aktuellt område inom gällande detaljplan från 1975.
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2022-03-11 beslutade planchefen i beslut § PL 2022-725 via 
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick 
under tiden den 22 mars 2022 – den 19 april 2022. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Preliminär tidplan
Samråd  2:a kvartalet 2022 
Granskning 3-4:e kvartalet 2022 
Antagande 4:e kvartalet 2022 
Laga kraft 1:a kvartalet 2023

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

Byggstart för LSS-boendet är beräknad till 2023.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet lokaliseras inom ett villaområde i Viskafors 
med bostäder uppförda omkring 1970 till 1990-tal. Villabe-
byggelsen utgörs i huvudsak av en sammanhållen bebyggelse 
bestående av friliggande bostäder, vilka tillsammans omsluts 
av naturområden med flera lekplatser i närområdet. Det 
aktuella planområdet utgörs idag i huvudsak av naturmark i 
och med den outnyttjade byggrätten på fastigheten Viskar-
hult 2:68. Inom aktuellt planområde passerar en gång- och 
cykelväg genom naturmarken, vilken anknyter till Åsahags-
vägen i söder och Nya Vägen i norr för att vidare ansluta 
till bland annat Viskafors torg. Gång- och cykelvägen är ett 
viktigt stråk för att å ena sidan bibehålla förbindelsen genom 
området och å andra sidan bevara kontakten med grönskan. 
Stråket pekas ut i Borås Stads grönområdesplan.

I enlighet med Borås Stads översiktsplan från 2018 är det 
aktuella planområdet lokaliserat inom utpekat område med 
övrig tätortsbebyggelse, vilket innebär utveckling med övergri-
pande bostäder och med inslag av annan användning.

Utökad tomt och byggrätt 
Planförslaget ger möjlighet till utökning av fastigheten 
Viskarhult 2:68 samt utökning av tillhörande byggrätt. 
Gällande fastighet utgör idag en storlek om ca 2 100 
kvadratmeter. I och med detaljplanen föreslås fastigheten att 
utökas med ca 770 kvadratmeter. I syfte att möjliggöra ett 
LSS-boende med nödvändiga funktioner, likt personalytor, 
parkering, och gemensamhetsytor för de boende så bedöms 
en utökning av såväl fastigheten som byggrätten vara väsent-
lig för att möjliggöra planens syfte. En utökning av tomten 
och tillhörande byggrätt föreslås på vad som idag utgörs av 
naturmark samt en idag oreglerad parkeringsyta, söder om 
Åsahagsvägen. 

I den västra änden av planområdet föreslås idag arrenderad 
mark att planläggas som bostad. Förslaget innebär att 
fastigheten Viskarhult 2:99 får möjlighet att köpa arrenderad 
mark söder om fastigheten. Föreslagen användning skapar 
inte någon ytterligare byggrätt utan ger endast möjlighet till 
utökad fastighet med 260 kvadratmeter. 

Ny bebyggelse
Planområdet saknar bebyggelse sedan tidigare men möjlig-
gör, i och med detaljplanen, byggnation av ett LSS-boende i 
max två våningar för att således anpassas efter den befintliga 
byggnadsskalan. Föreslagen placering av byggnad tar hänsyn 
till den befintliga naturen för att inte påverka mer än vad 
som är nödvändigt för planens syfte. Huvudbyggnaden 
för LSS-boendet föreslås uppta cirka 540 kvadratmeter av 
marken bestående av fem till sex lägenheter. Inom planom-
rådet föreslås även komplementbyggnader i form av miljöhus 
och ateljé. I övrigt tillkommer även ytor för parkering, 
angöring för färdtjänst och en gemensam uteplats. 

Åsahagsvägen. Riktning västerut.

Villabebyggelse väster om aktuellt planområde med arrenderad mark.
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Då behovet av LSS-bostäder i Borås Stad är stort föreslås i 
första hand bebyggelse av sådan form. Detaljplanen öppnar 
däremot upp för att behovet av olika bostadstyper och vård-
relaterade verksamheter kan förändras över tid och tillåter 
därför även andra byggnader som faller in under kategorierna 
bostäder och vård.

Stadsbild och gestaltning
Intilliggande bebyggelse består i huvudsak av enfamiljsvil-
lor i en till två våningar och med bostadsnära naturmark 
intill. Planförslaget innebär att en del av naturmarken tas i 
anspråk för att skapa möjlighet för LSS-bostäder. Den nya 
användningen medför således en viss påverkan på stadsbilden 
och med största skillnad längs med Åsahagsvägen och den 
befintliga gång- och cykelvägen som passerar genom natur-
området. Med anledning av en standardiserad byggnad och 
markens höjdskillnader samt den bäck som mynnar nordost 

om fastigheten, så föreslås huvudbyggnaden att placeras på 
fastighetens västra del, intill gång- och cykelvägen. Bebyg-
gelsen påverkar därmed landskapsbilden samtidigt som 
den upplevda tryggheten längs gång- och cykelstråket har 
förutsättningar att öka genom byggnadens belysning och 
ökad aktivitet.

Detaljplanen ämnar dock att ta hänsyn till stadsbilden i sin 
helhet. För att anpassa den nya bebyggelsen till sin omgivning 
föreslås tillkommande byggnader att även de uppföras i max 
två våningar. Den föreslagna byggnaden föreslås uppnå en 
taknockshöjd om cirka 7 meter för södra gaveln och 10 meter 
för den norra gaveln. Maxhöjd för taknocken är reglerad till 
167 meter över angivet nollplan. För att vidare skapa goda 
boendeförhållanden är kvalitativa gårdsutrymmen samt 
tillgång till naturen värdefulla kvaliteter.  

Illustrationerna visar föreslagna placeringar av en ny byggnad. Det är två exempel på utformning av fastigheten. Illustrationerna har ingen rättsverkan och byggnader kan 
även placeras på andra sätt enligt detaljplanen. 

Sektion A-A i förslag 1, fasad mot sydost. Den nordöstra änden av huvudbyggnaden föreslås att byggas i suterräng för att anpassa byggnaden efter topografin.

Illustrationsplan. Förslag 1. Byggnad i sutteräng. Illustrationsplan. Förslag 2. Visar maximalt utnyttjande av byggrätten.
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Viktigt gång- och cykelstråk i riktning söderut mot Åsahagsvägen.

Intentionerna i planarbetet är att byggnaden ska uppföras i 
trä och med träfasad i naturliga färger för att bättre smälta 
in i omgivande miljö. Dessa intentioner går även i linje med 
Borås Stads Träbyggnadsstrategi där kommunen ska arbeta 
för att andelen träbyggnationer ska öka. Strategin grundar 
sig i Borås Stads vision och målsättning där kommunen 
ska verka för ett ekologiskt byggande med en minimerad 
förbrukning av vatten och energi, samt materialval som 
inte innehåller ämnen som skadar hälsa eller miljön. Till 
detta anses trä vara ett bra alternativ som ekologiskt hållbart 
material. 

I enlighet med Borås Stads översiktsplan (2018) kommer den 
nya bebyggelsen att bidra till ett område med mer varierade 
bostadstyper, samt med möjlighet att ge förutsättningar för 
goda boendemiljöer i och med dess närhet till grönska.

Illustrationsplan med tillhörande sektion, visar hur föresla-
gen bebyggelse kan komma att se ut.

Arbetsplatser
Inom planområdet skapar LSS-boendet ett mindre antal 
arbetstillfällen genom den personal som arbetar på boendet. 

I Viskafors stadsdelcentrum, 500 meter norr om planområdet 
finns flera arbetstillfällen inom handel och annan kommersi-
ell och offentlig service. 

Offentlig service
Närmaste offentliga service är förskolorna Pumpkällagårdens 
förskola och Herrgårdsleken. Utöver förskolorna finns det 
inom tätorten även grundskolan Viskaforsskolan, som finns 
norr om Viskafors torg. Vårdcentralen samt Folktandvården 
är belägna cirka en kilometer nordost om planområdet.

Kommersiell service
Närmaste kommersiella service finns i och omkring Viska-
fors torg, där bland annat matbutik och pizzeria är beläget. 
Förutom denna service så finns även ett apotek nordost 
om planområdet där även den nämnda vårdcentralen samt 
Folktandvården är belägna. 

Tillgänglighet
Planområdet omfattas av vissa höjdskillnader i framför 
allt planområdets norra delar där marken sluttar i nordlig 
riktning. Vid byggnation av ett LSS-boende bör byggnadens 
utformning och utemiljöer utformas på ett sådant sätt att 
de inte utgör ett hinder för framkomligheten och istället 
tillgängliggörs för samtliga människor. LSS-boendets 
huvudentré bör placeras i närhet till tillgänglighetsanpassad 
parkering.
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3. Gator och trafik
Gatunät
Gatunätet omkring planområdet karaktäriseras av smalare 
villagator där flera gator har blandtrafik. Planområdet nås 
från Åsahagsvägen, vilken i östlig riktning ansluter till Höga-
vägen. Härifrån nås riksväg 41 genom Nya Vägen, nordost 
om planområdet, vilken anknyter till Borås centralort i norr.

Inom stora delar av Viskafors är Viskafors vägförening 
väghållare för de lokala gatorna. Åsahagsvägen (GATA i 
detaljplanen) utgör en utav dessa gator och vilken föreslås att 
fortsatt ha enskilt huvudmannaskap.

Gång- och cykeltrafik
Omkring planområdet finns ett antal gång- och cykelvägar 
som passerar genom naturområdena mellan den befintliga 
villabebyggelsen. Inom planområdets västra del finns ett 
sådant gång- och cykelstråk, vilket kopplar samman planom-
rådet och dess omgivning med bland annat Viskafors torg 
och Viskaforsskolan. 

Längs flera gator, likt Åsahagsvägen råder blandtrafik och 
där trottoar för gående istället är utbyggt på sträckor där 
behovet av sådan anses finnas. En ny gångväg föreslås i 
och med planförslaget att anläggas för att koppla samman 

LSS-boendets entré med den befintliga gång- och cykelvägen 
samt den föreslagna parkeringen i söder. Det innebär att 
befintlig trottoar utmed Åsahagsvägens norra sida och väster 
om gång- och cykelvägen förlängs med cirka 35 meter. Med 
hänsyn till områdets karaktär och den låga trafiken anses 
dagens gång- och cykelvägar för det aktuella området i övrigt 
att vara tillräckligt utbyggt i nuläget.

Inom planområdet föreslås ett antal cykelparkeringar att 
anläggas inom fastigheten för LSS-boendet. 

Kollektivtrafik
Planområdet lokaliseras cirka 250 meter från busshållplatsen 
Åsahagsvägen. Härifrån går idag busslinje 155 med avgångar 
till och från Borås resecentrum var 30:e minut, dagtid. 
Under morgonens högtrafikerade timmar avgår bussen tre 
till fyra gånger i timmen och istället en gång i timmen under 
kvällstid.

Biltrafik och bilparkering
Planområdet lokaliseras huvudsakligen norr om Åsahags-
vägen, vilken är lokalgatan in till området. Då kravet på 
tillgänglighet är viktigt vid byggnation av LSS-bostäder så 
finns behov av tillgänglighetsanpassad parkering i anslut-
ning till boendet samt angöring för färdtjänst. Sydväst om 
Åsahagsvägen och LSS-boendet planeras personal- och 

Karta som visar trafikstrukturen kring planområdet. 
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besöksparkering bestående av cirka åtta parkeringsplatser. 
Samtliga parkeringar planläggs inom kvartersmark för 
LSS-boendet, vilket innebär att den nuvarande allmänna 
parkeringsytan försvinner.

Planens förslag att möjliggöra LSS-bostäder innebär en 
smärre ökning av andelen trafikmängd i området, då ett 
mindre antal bostäder samt arbetsplatser tillkommer. I 
förhållande till befintlig trafikmängd anses ökningen ha liten 
påverkan på trafikflödet i området och bedöms således som 
en mindre och acceptabel ökning. Befintligt gatunät anses 
klara den nya belastningen och bedömningen är att ingen 
vidare trafikutredning behöver utföras.

Angöring och utfarter
Angöring till fastigheten kommer att ske från Åsahagsvägen. 
Med anledning av att undvika en fyrvägskorsning regleras 
in- och utfart till den östra delen av fastigheten.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Då planområdet ligger inom tryckstegrat 
område krävs tekniska lösningar (sprinklertankar) för att 
möjliggöra sprinkler på fastigheten för byggnation. 

Dagvatten
Området ska anslutas till det kommunala dagvattennätet. 
Ingen fördröjning är nödvändig då området ligger längst ner 
i dagvattennätet. Parkeringsdagvatten ska dock ledas mot 
gräsbevuxna diken, regnbäddar eller via brunnsfilter. 

Dagvatten från planområdet avrinner via bäcken, norr om 
planområdet, till Viskan. Dagvatten från befintligt bostads-
område mynnar via en kulvert under Åsahagsvägen till 
samma bäck. Planområdet sluttar i nordlig riktning. Förslaget 
bedöms inte ha någon betydande påverkan på intilliggande 
område då den närliggande bäcken bedöms ha tillräcklig 
kapacitet för att ta emot ett ökat flöde. Dagvattnet bedöms 
inte vara förorenat då det är dagvatten från ett bostads-
område samt har en lång rinntid med ett avstånd om cirka 
en kilometer innan det når recipienten Viskan. Dagvattnet 
rinner i en bäck inom naturområdet och vidare till dike. På så 
vis renas dagvattnet på naturlig väg.

Värme
I dagsläget finns inte fjärrvärme i området, istället föreslås 
bergvärme som uppvärmning.

El, tele och fiber
Vattenfall Eldistribution ansvarar för elförsörjningen. Söder 
om planområdet, intill Storåsavägen, finns en befintlig 
nätstation. Enligt Vattenfall Eldistributions bedömning 
behövs inte någon ytterligare nätstation inom ny plan utan 
det finns kapacitet att leverera el till ny bebyggelse från den 
befintliga nätstationen.

Borås Stad äger belysningen utmed den befintliga gång- och 
cykelvägen. Kablarnas läge är inte inmätta.

Det finns fibernät genom Splitvision och IP-only. Telefoni 
går att ansluta till genom Skanova.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

Avfallshantering ska lösas inom fastigheten. Planen möjliggör 
uppförande av ett miljörum.

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet består idag av ett bostadsnära skogsområde 
i den södra delen av Viskafors. Skogsområdet utgörs av 
en lövblandad barrskog med framför allt tall och björk i 
det högvuxna trädskiktet samt någon enstaka ek och ask. 
Buskskiktet består istället främst av ett rikt lövuppslag med 
bland annat rönn och fläder. Öster om föreslagen bebyg-
gelse mynnar en mindre skogsbäck som vidare rinner längs 
områdets norra delar. Inom planområdet sluttar området i 
nordlig riktning, med en höjdskillnad på cirka tre till fyra 
meter från planområdets sydliga delar till de nordliga.

Planområdet med den outnyttjade byggrätten utmed Åsahagsvägen.
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Inom planområdet finns ett mindre område med den invasiva 
arten Parkslide. Parksliden ligger utanför området för den 
föreslagna byggrätten. Det finns således inte några planer 
på byggnation intill parksliden som därför inte bedöms att 
påverkas. Oavsett är det viktigt att eventuella åtgärder utförs 
så att det inte finns risk för spridning av arten. 

Försiktighetsåtgärder och eventuella kompensationsåtgärder 
ska utföras för ianspråktagande av natur med höga 
naturvärden. Åtgärderna beskrivs närmare under rubriken 
Kompensationsåtgärder på sida 11.

Naturvärden
En naturvärdesinventering (NVI) har utförts av Svensk 
Naturförvaltning (2022-01-25). Inventeringen har utförts 
på en detaljerad nivå inom planområdet. En fördjupad 
artinventering av fåglar och groddjur har utförts under våren 
2022 och går att läsa om nedan under rubriken Fördjupad 
artinventering. 

Översiktlig beskrivning av området

Inom inventeringsområdet har totalt tre så kallade naturvär-
desobjekt identifierats och avgränsats. Ett har påtagligt natur-
värde och resterande två har visst naturvärde. Naturvärdesobjekt 
med högt eller högsta naturvärde har inte påträffats.

Påtagligt naturvärde - klass 3

» Ett av naturvärdesobjekten (objekt 2 i figur 1) utgörs
av en meandrande och något porlande skogsbäck med
naturlig sträckning som rinner från söder till norr.
Bäcken har påtagligt naturvärde och bidrar till den
biologiska mångfalden i området.

Visst naturvärde - klass 4

» Det undersökta området utgörs till stor del av en
yta med lövblandad barrskog (objekt 1 i figur 1). Det
högvuxna trädskiktet samdomineras av framför allt
tall och björk med inslag av ask och ek. Buskskiktet är
mycket rikt på olika lövuppslag. En före detta mindre
väg går genom skogen som här är öppen. Skogen har
visst naturvärde med värden knutna till stort lövinslag,
ett rikt buskskikt som skapar en viss skiktning, före-
komst av hålträd samt allmänt med blommande träd i
form av sälg.

» En källpåverkad mark (objekt 3 i figur 1) ligger i anslut-
ning till bäcken i norr. Objektet har visst naturvärde
och området har hög och jämn markfuktighet samt hög
luftfuktighet. I området finns även förekomst av järn
som gynnar vissa arter.

Fördjupad artinventering

En fördjupad artinventering av fåglar och groddjur har 
utförts under våren 2022 (2022-06-14).

Ett groddjur, vanlig groda, påträffades i området. Baserat på 
biotopvärde och artförekomst bedöms området endast ha ett 
visst värde som reproduktionslokal för groddjuren i området. 
Det går inte utesluta att även andra groddjur förekommer 
inom inventeringsområdet. Om området exploateras och 
vattenmiljön påverkas negativt eller helt går förlorad bör en 
eller flera nya vattenmiljöer skapas och landmiljön kompen-
seras.

Fyra rödlistade fågelarter har även påträffats: björktrast, 
gråkråka, rödvingetrast och svartvit flugsnappare. Rödving-
etrast och björktrast bedöms inte häcka inom området utan 
observationerna var troligen av rastande flyttfåglar. Invente-
ringsområdet bedöms dock vara en del av ett revir för större 
hackspett, och ett hålträd med utmejslat bohål finns inom 
området. Även kaja och gråkråka bedöms utnyttja området 
som födosöksområde.

Figur 1. Karta med naturvärdesobjekt och tilldelad naturvärdesklass. Påtagligt 
naturvärde (klass 3) indikeras med ljusorange och visst naturvärde med gult (klass 
4). Naturvärdesobjekt med högt respektive högsta naturvärde saknas.

Figur 2. Karta med utpekade värdeelement tillhörande fyra huvudkategorier.
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Grönområdesplan med utpekat planområde. Röda pilar visar gångstråk och gröna pilar visar grönstråk.

Den fördjupade artinventeringen har inte inneburit någon 
förändring av den sammanfattande naturvärdesbedöm-
ningen. Vattenmiljön avses att bevaras genom skyddsbestäm-
melse. Exploateringens negativa påverkan på rödlistade arter 
bedöms som liten.

Förslagets påverkan  

Planförslaget innebär att delar av objekt 1 och 3 berörs av 
den nya exploateringen, vilka omfattas av klass 4 - visst 
naturvärde. Förslaget ämnar däremot att beakta utpekade 
inventeringsobjekt inom området för att skapa så liten nega-
tiv påverkan på området som möjligt. Skogsbäcken (objekt 2) 
ges stor hänsyn i förslaget för att således fortsatt bidra till den 
biologiska mångfalden i området. Detta beskrivs mer under 
rubriken Kompensationsåtgärder på sida 12. 

Förslaget berör i övrigt ett särskilt skyddsvärt träd i form av 
ett hålträd. Trädets ungefärliga placering framgår på karta, 
Figur 2, på sida 10. Planen innebär att trädet sannolikt 

behöver tas ned till fördel för LSS-boendet. Efter dialog 
med Länsstyrelsen kommer inte ett 12:6 samråd enligt 
Miljöbalken att krävas när detaljplanen är antagen då bort-
tagandet av trädet istället prövas inom denna detaljplan. 
Svensk Naturförvaltning bedömer att trädet inte har något 
högre bevarandevärde. Detta med anledning av att det är ett 
enstaka hålträd i en miljö som är tämligen fattig på högre 
naturvärden och att trädet i sig inte är särskilt unikt ur 
naturvårdssynpunkt.

Hålträd utgör vidare en viktig boende- och födomiljö för 
bland annat hackspettar. I och med planförslaget kommer 
viss lämplig livsmiljö att försvinna. Däremot bedömer 
kommunen att hackspettens möjlighet att fortsätta leva kvar i 
området råder och att artens population inte bedöms minska 
på grund av förslaget. Detta med anledning av att stora 
sammanhängande naturområden finns kvar i området. För 
att gynna hackspetten och förbättra dess habitat ska hålträdet 
lämnas kvar som liggande död ved i närområdet.

Översiktligt ortofoto över delar av södra Viskafors med utpekad fastighet för bebyggelse.

N
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Rekreation och grönområdesplan
Planområdet ligger inom ett större grönområde söder om 
Nya Vägen vilket omfattas av Borås Stads grönområdesplan. 
Området är utpekat med klass III, vilket innebär 
områden som är viktiga för grönstrukturen. Borås Stads 
grönområdesplan kategoriserar området i sin helhet som 
”närpark” och som inom bostadsområdena pekas ut med 
värde för lokal utveckling samt som ett område av besöks-
värde. Värdena för det aktuella planområdet ligger framför 
allt i ett större sammanhängande skogsområde som innefattas 
av utpekade lekplatser och stråk för människan. Inom det 
aktuella området passerar ett av dessa gångstråk planområdet. 
Grönområden utanför planområdet bedöms inte få en 
betydande påverkan. 

Ett större rekreationsområde med höga natur- och frilufts-
värden är i grönområdesplanen utpekat vid Storsjön, cirka 
tre kilometer väster om planområdet. Här finns bland annat 
tillgång till badplats, promenadstråk och rekreation. I denna 
ände av Viskafors rinner även Viskan längs med Varbergsvä-
gen, vilket är ett område med höga naturvärden och som till 
viss del även omfattas av rekreationsvärden. 

Fornlämningar/kulturminnen
Några kända fornlämningar eller kulturminnen finns inte 
inom planområdet.

Lagenligt skyddad natur
Inom området finns ingen skyddad natur.

Kompensationsåtgärder
Enligt grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden 
som klassas i grönområdesplanen kompenseras. Grönom-
rådets funktion och värde ska kunna utjämnas (återskapas) 
eller ersättas, så att en balans uppnås. Tanken är att den som 
exploaterar ska bekosta en kompensationsåtgärd.

För aktuellt område kommer framför allt försiktighetsåt-
gärder att tillämpas för att undvika en negativ inverkan 
på områdets naturvärden. Åtgärderna ska genomföras för 
ianspråktagande av mark inom planområdet som pekats ut 
med klass III i grönområdesplanen. Inom området har bland 
annat en skogsbäck inventerats av Svensk Naturförvaltning 
i samband med naturvärdesinventeringen. Ingrepp i form 
av nedtagning av träd- och buskskikt inom tio meter från 
bäcken ses som negativ inverkan på såväl bäcken som dess 
naturvärden, vilket kräver försiktighetsåtgärder. 

Åtgärderna har tagits fram i samråd med Borås Stads berörda 
förvaltningar. Åtgärderna presenteras nedan.

» Skydda och bevara bäcken. För att skydda bäcken och
dess naturvärden ska busk- och trädskikt inom 10
meter från bäcken bevaras. Vegetationen har viktiga

funktioner för att bland annat beskugga bäcken samt 
minska risken för erosion och bibehålla naturvärdena i 
vattendraget. Om växtlighet avverkas inom skyddszo-
nen ska ny vegetation planteras. 

» För att gynna hackspetten, men också andra fåglar,
samt förbättra dess habitat ska hålträdet lämnas kvar
som liggande död ved i närområdet. Även ytterligare
nedtagna träd föreslås lämnas i närområdet som död
ved, likt exempelvis lågor och högstubbar.

» Vid byggnation är det extra viktigt att se till såväl
skyddszonens som fastigheten för LSS-boendets grän-
ser, för att således inte påverka omkringliggande natur.
Staket bör tillfälligt sättas upp vid byggnation för att
inte påverka mer än nödvändigt inom kvartersmarken.

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgörs marken av urberg och 
som normalriskområde vad avser radon. En geoteknisk 
utredning har tagits fram för aktuellt planområde under 2021 
(COWI, 2021-11-30). Slutsatserna sammanfattas nedan. För 
PM, se bilagor. 

Enligt utförda undersökningar utgörs jordlagren överst av 
mulljord som underlagras av berg. Under förutsättning att all 
organisk jord schaktas ur och att grundläggning av planerade 
byggnader sker på berg, ny packad fyllning på framschaktat 
berg eller på fast morän, så bedöms totalstabiliteten ur 
geoteknisk synvinkel vara tillfredställande inom hela under-
sökningsområdet. Med hänsyn till de begränsade lasterna, 
som detta bör innebära, geometrin i området samt med 
förutsättningarna ovan bedöms stabilitetförhållandena vara 
tillfredställande och således behövs inga geotekniska restrik-
tioner arbetas in i detaljplanen. Jordlagerföljden inom områ-
det bedöms utifrån kartmaterial och från fältundersökningen 
inte vara sättningskänsliga. Vidare bedöms även risken för 
skadliga sättningar att vara mycket små med anledning av 
jordlagerföljden tillsammans med de begränsade lasterna från 
planerad byggnation.

Innan grundläggning sker skall det säkerställas att allt 
organiskt material är avlägsnat och att grundläggning av 
byggnad och ledningar sker frostfritt.

Förorenad mark
Det finns inga misstankar om att marken i området är 
förorenad.

Sprängning under byggtid
För sprängning inom planlagt område krävs polismyndighe-
tens tillstånd (3 kap 6 § Ordningslagen, 1993:1617)



PLANBESKRIVNING  –  DETALJPLAN 13

Vid utförande ska en sprängfirma kontakta en besiktnings-
firma som avgör vilka hus i närheten av sprängplatsen som 
behöver besiktigas. Vilka hus som blir aktuella beror på flera 
saker till exempel vilken marktyp grunden står på, vilken typ 
av grund eller vad huset är byggt av för material. Det finns en 
rekommendation att hus inom 50 meter från sprängplatsen 
bör besiktigas, men det beror också på omständigheterna.

6. Vatten
Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av naturmark. 
I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor att 
öka. Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas 
så att lågpunkter och instängda områden undviks samt att 
marken höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut 
ifrån byggnader. Byggnader ska placeras på högre nivå än 
Åsahagsvägen för att undvika översvämning. 

Planförslaget bedöms inte påverkas eller påverka nedströms 
ytor för översvämning till följd av skyfall.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Planförslaget berör inte någon av Vattenmyndighetens 
redovisade grundvattenförekomster.

Ytvattnets kvalitet
Närmsta ytvattenförekomst är Viskan. Dagvatten från 
planområdet avrinner via bäcken, norr om planområdet, till 
Viskan. Dagvattnet bedöms inte vara förorenat och har en 
lång rinntid och ett avstånd om cirka en kilometer. Dagvatt-
net rinner i en bäck inom naturområdet och vidare till dike. 
Miljökvalitetsnormen för Viskan bedöms inte påverkas 
negativt.

7. Sociala perspektiv
Borås Stad har ett stort behov av nya LSS-boenden. Detalj-
planens genomförande bidrar således till att lösa den brist på 
LSS-bostäder som idag finns inom kommunen. Bostäderna 
planeras i ett befintligt villaområde och som omsluts av 

grönska, vilket bidrar till platsens lämplighet för bostäder. 
Inom ca 500 meter finns även viss kommersiell service, 
vilket ger förutsättningar för att de boende ska inkluderas 
i samhällslivet, samtidigt som en socialt hållbar utveckling 
främjas.

Trygghet
Planens föreslagna användning av LSS-bostäder innebär ett 
ökat antal arbetsplatser samt bostäder, vilket i sin tur har 
förutsättningar att bidra till en ökad trygghet i närområdet. 
Detta med anledning av att den nya användningen bland 
annat bidrar till ökad aktivitet och närvaro under såväl dagtid 
som kvällstid.

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet lokaliseras cirka 480 meter från järnvägen 
Viskadalsbanan, vilken är transportled för farligt gods. 
Detta är längre än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 
150 meter. Planområdet ligger även långt ifrån andra farliga 
verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga.

Buller och vibrationer
Det finns inga kända störningar från omgivningen. Föresla-
gen användning ger inte upphov till något buller som kan 
störa omkringliggande bostäder.

Luftkvalitet
Det bedöms inte finnas några problem med förorenad luft i 
området.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser
» NATUR planläggs som allmän plats med kommunalt

huvudmannaskap. Det innebär att det är kommunen
som ska äga och ansvara för skötsel av platsen. Bestäm-
melsen innebär att området ska ha kvar sin användning
som natur. Naturmark ägs av kommunen och sköts
normalt inte om som till exempel en park utan ska vara
naturlig skog. Ibland kan röjning vara befogad. Vissa
naturområden har viktiga biologiska funktioner eller
funktioner för att binda ihop olika delar av staden med
stigar och liknande. Då kan mer skötsel förekomma. I
naturmark kan även gång- och cykelvägar och lekplat-
ser finnas.

Inom naturmarken finns två utformningsbestämmelser. 
Bestämmelsen gc-väg1 avser en befintlig gång- och cykelväg 
som kommunen ansvarar för. Bestämmelsen används i 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN14

planen i syfte att tydliggöra bevarandet av ett viktigt befint-
ligt stråk. Bestämmelsen skyddszon1 innebär att busk- och 
trädskikt ska finnas inom angiven skyddszon från befintlig 
skogsbäck.  

» GATA planläggs som allmän plats med fortsatt enskilt
huvudmannaskap (a1). Det innebär att det finns en
samfällighetsförening som är ansvarig huvudman.
Bestämmelsen innebär allmän plats avsedd främst för
trafik inom en ort eller för trafik som har sitt mål vid
gatan. I användningen ingår även komplement som
behövs för gatans funktion. Befintlig och ny trottoar
norr om Åsahagsvägen ligger inom GATA.

Kvartersmark
» B innebär bostadsändamål. Även bostadskomplement

ingår i användningen.

D innebär vårdverksamhet som avser människor.

Kombinationen av planbestämmelserna B och D används 
för att skapa möjlighet för ett LSS-boende. Kombinationen 
innebär även en mer flexibel plan där området kan tillgodose 
varierade behov inom bestämmelserna bostad och vård. 

» P innebär område för parkeringsanläggning. Parkering
planläggs som så kallad kvartersmark och kommer
därför inte vara allmänt tillgänglig.

»

Utformning av kvartersmark
» e1 Bestämmelsen reglerar största byggnadsarea i kvadrat-

meter inom användningsområdet.

» h1 Bestämmelsen reglerar högsta nockhöjd i meter över 
angivet nollplan. Högsta nockhöjd på byggnadsverk 
beskriver höjden från nollplan till takkonstruktionens 
högsta del på byggnaden.

» h2 Bestämmelsen reglerar totalhöjd för komple-
mentbyggnad.

» Begränsningar av markens bebyggande visas på plan-
kartan genom prickad mark. Prickad mark innebär att 
byggnader inte får uppföras på denna yta, däremot får 
till exempel parkeringar anläggas.

» n1 Bestämmelsen innebär att busk- och trädskikt ska 
finnas inom angiven skyddszon från befintlig skogs-
bäck.

» u1 Bestämmelsen innebär att delar av marken ska vara
tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Ytan är prickmarkerad och byggnad får ej uppföras.

Information
Som information i plankartan är genomförandetiden satt till 
10 år från den dagen planen fått laga kraft, samt att planavgift 
debiteras vid bygglov.

10. Övergripande beslut
Visionen om framtidens Borås
Visionen om framtidens Borås (2021) är en vision för hur 
Borås i framtiden ska se ut. Visionen fördjupas i fyra visions-
områden och där detaljplanen främst bidrar till områdena 
Omsorg om varandra och miljön samt Ett tryggt och snyggt Borås. 
Detaljplanen möjliggör bland annat för ett mer varierat utbud 
av bostäder i Viskafors genom att skapa förutsättningar 
för ett LSS-boende. Detaljplanen bidrar även till att skapa 
boenden som passar olika livssituationer där närhet till såväl 
natur som viss service finns i närområdet.

Översiktlig planering
Förslaget stämmer överens med Borås Stads översiktsplan 
från 2018 och som anger övrig tätortsbebyggelse för det aktuella 
planområdet. Detta innebär utveckling med övergripande 
bostäder och med inslag av annan användning. Översiktspla-
nen beskriver hur Borås Stad ska utvecklas för att skapa en 
attraktiv och hållbar kommun. 

Karta från översiktsplanen (2018) över stads- och tätortsutveckling. Aktuellt 
planområde ligger inom gulmarkerat område, utpekat som övrig stads-/tätortsbe-
byggelse. Svart cirkel visar område 1 000 meter från centrum.
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Följande planeringsprinciper är relevanta för detaljplanen:

 » Borås ska verka för en mångsidig bostadsmarknad för 
alla och ha planberedskap som motsvarar efterfrågan.

 » Planeringen av bostäder ska bidra till komplettering, 
med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelse-
former.

 » Planeringen ska säkerställa goda boendemiljöer för 
alla. Olika gruppers behov och erfarenheter behöver 
synliggöras, belysas och beaktas vid utformning av 
boendemiljöer.

Planprogram
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2020-01-30 planpro-
gram för Viskafors som riktlinjer för kommande detaljplane-
arbeten.

Planprogrammet fokuserar i huvudsak på de centrala 
delarna av Viskafors men omfattar även vissa områden inom 
tätorten, likt det aktuella planområdet. Planprogrammets 
övergripande målsättning är att ta fram en målbild för 
möjliga bebyggelseområden. Programmet ska skapa förut-
sättningar för en hållbar bebyggelseutveckling, både socialt 
och miljömässigt. För Viskafors föreslås utbyggnad i lägen 
där det är möjligt att bygga vidare i anslutning till befintlig 
infrastruktur och med relativ närhet till kollektivtrafik och 
service. Bland dessa områden pekas aktuellt planområde 
ut som en outnyttjad byggrätt och således som ett bland 
flera möjliga utvecklingsområden. LSS-bostäder ryms inom 
områden för bostäder. 

Miljömål
Sveriges miljömål består av ett generationsmål och 16 
miljökvalitetsmål med tillhörande etappmål inom områdena 
avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbarstadsutveck-
ling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det 
nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av 
de globala hållbarhetsmålen.

 » God bebyggd miljö. Förslaget främjar ett varierat utbud av 
bostäder samt arbetsplatser inom tätorten. Bostädernas 
föreslagna lokalisering med bland annat närhet till 
natur- och grönområden ger även positiva förutsätt-
ningar för att skapa en god boendemiljö.

 » Ett rikt växt- och djurliv i och omkring planområdet 
påverkas negativt genom att en mindre del av naturen, 
norr om Åsahagsvägen, tas i anspråk och istället 
omvandlas till bostäder.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Borås Stads Riktlinjer för bostadsförsörjning (2019) nämner 
vikten av att ta fram en mångfald av bostäder som riktar 
sig till alla grupper. Speciellt nämns bland annat LSS och 
där kommunen har ett grundläggande ansvar för att de som 
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.

LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade. Syftet med lagen är 
att förbättra förutsättningarna för att personer med vissa 
funktionsnedsättningar ska kunna leva självständiga liv och 
samtidigt få det stöd de behöver. En hjälpinsats som ryms 
inom LSS är att erbjuda bostäder med särskild service eller 
annan särskild anpassning

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Undersökningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa följande frågor i detaljplanen:

 » Naturvärden samt djurs och växters spridningsmöjlig-
heter. 

 » Skydda bäcken från negativ påverkan. 

 » Försiktighetsåtgärder och återställningsåtgärder utifrån 
kända naturvärden och ekosystemtjänster. Åtgärderna 
utformas med Borås Stads berörda förvaltningar.

Slutsatsen är att planen inte bedöms leda till betydande 
miljöpåverkan och att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och 
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark på sin respektive fastighet. 

För Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) som är exploatör, 
innefattar det byggnation av LSS-boende med tillhörande 
anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och 
utfart till området. LFF ansvarar även för framtida drift och 
underhåll av kvartersmarken.
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Exploatören ansvarar för kompensations- och försiktighetsåt-
gärder vid byggnation. Se rubrik Kompensationsåtgärder på sida 
12.

Allmän plats - NATUR inom området har kommunalt 
huvudmannaskap. Detta innebär att kommunen har ansvar 
för framtida drift och underhåll för mark utlagd som allmän 
plats (NATUR) inom planområdet. 

Allmän plats – GATA inom området har enskilt huvud-
mannaskap. Detta innebär att kommunen ej ansvarar för 
utbyggnad samt framtida drift och underhåll. Se rubrik 
Fastighetsrättsliga frågor. Viskafors vägförening är väghållare för 
gatan. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad av trottoar utmed 
Åsahagsvägen. Viskafors Vägförening är väghållare av 
Åsahagsvägen och tänkbara åtgärder ska stämmas av med 
Viskafors vägförening samt Tekniska Förvaltningens entre-
prenadavdelning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift av allmänna anläggningar avseende vatten, 
spillvatten och dagvatten till förbindelsepunkt vid tomtgräns. 
Se rubrik Vatten och avlopp på sida 9. 

Vattenfall Eldistribution ansvarar för utbyggnad av elled-
ningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se rubrik El, tele 
och fiber på sida 9. 

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik El, tele och fiber på 
sida 9. 

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörj-
ningsförvaltningen och Borås Stad avseende området för 
LSS-boendet och parkeringen.

Överenskommelse om fastighetsreglering ska tecknas mellan 
ägarna av Viskarhult 2:99 och Viskarhult 2:45 gällande 
överlåtelse/försäljning av kvartersmark.

Ledningar
Ledningskoll genomfördes i februari 2022. Följande 
ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslutning till 
planområdet. 

» Borås Energi och Miljö AB

» Vattenfall Eldistribution

» Splitvision

Skanova

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning. 
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

 »

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag. 

» Inom planområdet finns en gata med enskilt huvud-
mannaskap. Inom detta område får marken inte bebyg-
gas eller disponeras på ett sådant sätt att lokaliseringen
av en gata hindras. En gemensamhetsanläggning
(Rydboholm GA:3) finns inrättad för området och nya
fastigheter kan tilldelas andel i denna för rätt att nyttja
gatan. Viskafors vägförening ansvarar för gemensam-
hetsanläggningen.

» Exploatören ansvarar för att ansöka om samt bekosta
fastighetsbildning.

Fastighetsägare 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Borås Viskarhult 2:68 
samt Borås Viskarhult 2:45 vilka båda ägs av Borås Stad.

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Viskarhult 2:68

» Nya byggrätter för Bostäder (B) samt Vård (D) tillska-
pas.

» Erhåller mark som i detaljplan är utlagd som kvarter-
smark, Bostäder (B) och Vård (D), ca 360 m2. Se rosa
yta i bilden på nästa sida.

» Erhåller mark som i detaljplan är utlagd som kvarter-
smark, Parkering (P), ca 410 m2. Se lila yta i bilden på
nästa sida.

» Fastigheten belastas med ett U-område där ledningsrätt
för underjordiska ledningar avses bildas.
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Viskarhult 2:45 

» Upplåter mark för allmän plats, GATA och NATUR

» Avstår mark som i detaljplan utgörs av kvartersmark,
Parkering (P), ca 410 m2. Se lila yta i bilden ovan.

» Avstår mark som i detaljplan utgörs av kvartersmark,
Bostäder (B) och Vård (D), ca 360 m2. Se rosa yta i
bilden ovan.

» Avstår mark som i detaljplan utgörs av kvartersmark,
Bostäder (B), ca 260 m2. Se blå yta i bilden ovan.

Viskarhult 2:99 

» Erhåller mark som i detaljplan utgörs av kvartersmark,
Bostäder (B), ca 260 m2. Se blå yta i bilden ovan.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
finansieras av kommunen. 

» Detaljplanen tillskapar ny byggrätt inom kvartersmark,
vilket ökar fastigheternas marknadsvärde.

» Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och
eventuell ansökan om förrättning enligt ledningsrätts-
lagen är detta något som respektive huvudman ansvarar
för och bekostar.

» Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten
och dagvattenanläggningar.

» Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslut-
ningsavgifter då ny fastighet inom planområdet ansluts
till det allmänna VA-nätet.

» Vattenfall Eldistribution får kostnader för framdrag-
ning av elledning till tomtgräns gällande LSS-boendet
samt kostnader för eventuell anläggning av ny nätsta-
tion.

» Vattenfall Eldistribution får intäkter genom anslut-
ningsavgiften då ny fastighet ansluts till elnätet.

Fastighetsägaren till Viskarhult 2:99 får kostnader för
köp av mark samt fastighetsbildning.

Kostnader som kommer belasta exploatören: 

» Planavgift vid bygglovsansökan.

» Fastighetsbildningskostnader.

» Kostnader för att vid byggnation säkerställa skydd
av vegetation inom skyddszon. Eventuellt kan även
kostnader för kompensationsåtgärder tillkomma.

»

Del av Viskarhult 2:45 - Planläggs som 

kvartersmark, Parkering (P), ca 410 m2. 

Tillförs Viskarhult 2:68.

Del av Viskarhult 2:45 - Planläggs som  

kvartersmark, Bostäder (B),  

ca 260 m2. Tillförs Viskarhult 2:99.

Del av Viskarhult 2:45 - Planläggs som 

kvartersmark, Bostäder (B) och Vård (D), 

ca 360 m2. Tillförs Viskarhult 2:68.

Karta som visar fastighetsrättsliga konsekvenser.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN18

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman 
Plan- och bygglovschef

Clara Sjöberg 
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Frank Throlin 
Mark- och exploateringsingenjör

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

» Naturvärdesinventering (Svensk Naturförvaltning,
2022-01-25)

» Fördjupad artinventering av groddjur och fåglar (Svensk
Naturförvaltning, 2022-06-14), se bilaga IV i Naturvär-
desinventeringen.

» Geoteknisk utredning (COWI, 2021-11-30).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
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Sammanfattning  
samråds redogörelse
Detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 med flera, Borås Stad, upprättad den 7 september 2022.

En fullständig samrådsredogörelse finns att tillgå hos 
Borås Stad och på Borås Stads hemsida. Där finns samtliga 
inkomna yttranden i sin helhet med tillhörande svar. Nedan 
följer en kort sammanfattning av inkomna yttranden och de 
ändringar som har gjorts jämfört med samrådshandlingen/
granskningshandlingen. 

1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
11 mars 2022 har ägt rum under tiden 22 mars 2022 – 19 
april 2022. Kända berörda fastighetsägare och boende har 
underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden 
har detaljplanen varit anslagen på kommunens anslagstavla. 
Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida 
och i stadshuset. Individuella samrådsmöten har erbjudits 
under tre tillfällen via digital mötesplattform.  

16 remissinstanser och en sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. 

Sammanfattning av remissparters yttran-
den
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

» Hantering av dagvatten. Detta har tillgodosetts.

» Höjd på byggnad och komplementbyggnader. Detta har
tillgodosetts.

» Hantering av parkslide. Detta har tillgodosetts.

» Avgränsning av gc-bestämmelse. Detta har inte tillgo-
dosetts.

» Tydliggörande av Västtrafiks planer på att ändra om
busslinjerna i Viskafors. Detta har inte tillgodosetts.

» Det finns en befintlig nätstation i anslutning till plan-
området som bedöms ha kapacitet att leverera el till ny
bebyggelse.

Sammanfattning av sakägares yttranden 

» En sakägare har synpunkter på trafiksituationen och
platsens lämplighet för LSS-boende. Detta har inte
tillgodosetts.

Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet.

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

I plankartan:

» Högsta nockhöjd för huvudbyggnad har ändrats från
+166 meter till +167 meter.

» Högsta totalhöjd för komplementbyggnader har ändrats
från fyra meter till fem meter.

» Borttagen egenskapsbestämmelse för tidigare före-
slagna balkonger över prickmark.

» Utökad yta för användningen parkering.

I planbeskrivningen:

» Ändringar i planbeskrivningen har gjorts där informa-
tion om busslinjerna tagits bort då det i dagsläget inte
finns några konkreta planer för de framtida busslin-
jerna.

» Utformningen av byggnaden har förändrats vilket fram-
går genom ny illustrationsplan och sektion på sida 6
i planbeskrivningen. Nu föreslås en suterrängbyggnad.

» Tillägg i planbeskrivningen har gjorts under rubriken
Dagvatten på sida 9 gällande rening av dagvatten och
hantering av parkeringsdagvatten.

» Tillägg i planbeskrivningen har gjorts under rubriken
Natur och vegetation på sida 10 gällande parkslide.

http://boras.se/detaljplan
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 » Tillägg i planbeskrivningen har gjorts under rubriken 
Naturvärden på sida 10-11 gällande en fördjupad 
artinventering.

 » Tillägg i planbeskrivningen har gjorts under rubriken 
Naturvärden på sida 11 gällande ett skyddsvärt träd.

 » Tillägg i planbeskrivningen har gjorts under rubriken 
El, tele och fiber på sida 9 med information om 
befintlig nätstation intill planområdet.

 » Tillägg i planbeskrivningen har gjorts under rubriken 
Ansvarsfördelning på sida 16 med information om att 
exploatören ansvarar för kompensations- och försiktig-
hetsåtgärder.

 » Tillägg i planbeskrivningen har gjorts under rubriken 
Ansvarsfördelning på sida 16 med information om att 
exploatören ansvarar för att bygga ut föreslagen trot-
toar.

Mindre redaktionella ändringar kan ha skett mellan gransk-
ning och antagande. Planens innehåll vad avser markanvänd-
ning och principer är bibehållet.

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2021-05-17 i beslut § 228 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta detaljplan för Viskarhult 2:68 m.fl. för bebyggelse av 
LSS-bostäder. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-24 i beslut 
§ 205 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

2022-03-11 beslutade planchefen i beslut § PL 2022-725 via 
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick 
under tiden 22 mars 2022 – 19 april 2022. Inkomna synpunk-
ter finns sammanställda i denna samrådsredogörelse.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman 
Plan- och bygglovschef

Clara Sjöberg 
Planarkitekt



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN22

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se.

3. Var och hur görs en    

detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas.

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år. 
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har 
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning.

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 

http://boras.se/detaljplan
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område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan.

Samråd
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra.

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk-
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista 
gång. Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna 
in dem skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är 
slut. Efter granskningstiden sammanställer och redovisar vi 
synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtan-
det till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. 
Om förslaget ändras mycket efter granskningen kommer 
detaljplanen att granskas igen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det.

Planprocessen.
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Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader.

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 
För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd.

Laga kraft
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

7. Ordlista
Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats.

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.

https://www.boras.se/anslagstavlan
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan

mailto:detaljplanering%40boras.se%20?subject=
http://boras.se/detaljplan
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PLATS FÖR
ÖVERSIKTSKARTA

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Viskafors

Viskarhult 2:68 med flera
Åsahagsvägen

Granskning

Upprättad 2022-09-07 Reviderad 2022-09-16

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Clara Sjöberg
Planarkitekt

Samråd
2022-03-11 DEL

Granskning 

2022-09-22 SBN

Antagande

BN2021-1180

Laga kraft

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2022-08-30

Upprättad 2022-09-16

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

INFORMATION
Planavgift debiteras vid bygglov.

Skala 1:1000 A3

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

Gata.GATA

Natur.NATUR

Kvartersmark
Bostäder.B

Vård.D

Parkering.P

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Huvudmannaskap

a1 Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

Utformning av allmän plats
skyddszon1 Skyddszon med vegetation för att beskugga bäcken samt minska

risken för erosion och bibehålla bäckens naturvärden.
gc-väg1 Gång- och cykelväg.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 167 meter över angivet nollplan.
h2 Högsta totalhöjd på komplementbyggnad är 5 meter ovan mark.

Markens anordnande och vegetation
n1 Skyddszon med vegetation för att beskugga bäcken samt minska

risken för erosion och bibehålla bäckens naturvärden.

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Stängsel, utfart och annan utgång
Utfartsförbud.

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 1000 m² inom användningsområdet.

Genomförandetid
Genomförandetid är 10 år från den dagen planen fått laga kraft.

Bäck



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Överlämnande av tillsynsansvar för kommande 

vindkraftspark i Hedared till Länsstyrelsen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunfullmäktige befäster Miljö- och konsumentnämndens bedömning och 

överlämnar tillsynsansvar för kommande vindkraftspark i Hedared till 

Länsstyrelsen. 

 

Datum 

2022-11-17 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-23 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00915 1.1.2.1 Programområde 02 

Handläggare: Monica Lindqvist 
 

Datum 

2022-11-01 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

Sp4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00915 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Överlämnande av tillsynsansvar för kommande 

vindkraftpark i Hedared till Länsstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige befäster Miljö- och konsumentnämndens bedömning och 

överlämnar tillsynsansvar för kommande vindkraftspark i Hedared till 

Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Miljö- och konsumentnämndens tillstyrkte vid möte 25 oktober 2022 

Länsstyrelsens förslag att återta tillsynsansvaret för BayWa r.e. Nordic 1 ABs 

(Orgnr: 559248-2151) kommande vindkraftspark i området nära Hedared 

(fastigheter: Hedared 1:2, 1:3 och 2:7 m.fl.) och överlämnar ärendet till 

kommunfullmäktige för beslut. 

Kommunstyrelsen står bakom Miljö- och konsumentnämndens beslut och 

föreslår att Kommunfullmäktige befäster Miljö- och konsumentnämndens 

bedömning och överlämnar tillsynsansvar för kommande vindkraftspark i 

Hedared till Länsstyrelsen. 

 

Ärendet i sin helhet 

BayWa r.e. Nordic 1 AB (hädanefter kallad ”BayWa”) arbetar för att etablera en 

vindkraftspark i ett område (fastigheter: Hedared 1:2, 1:3 och 2:7 m.fl.) nära 

Hedared. Vindkraftsparken är gränsöverträdande för Borås Stad och Bollebygds 

kommun. 

 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de verk som ligger på Bollebygds sida 

och Borås Stad är tillsynsmyndighet enligt ett beslut om övertagande av 

tillsynsansvar från 1992, för de verk som ligger på Borås Stads sida. 

 

Länsstyrelsen efterfrågar ett övertagande av Borås Stads tillsynsansvar för de 

verk som ligger inom Borås Stad som ett sätt att underlätta i handläggning både 

för verksamheten och tillsynsmyndigheten.  

Miljö- och konsumentnämndens tillstyrkte vid möte 25 oktober 2022 

Länsstyrelsens förslag att återta tillsynsansvaret för BayWa r.e. Nordic 1 ABs 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

(Orgnr: 559248-2151) kommande vindkraftspark i området nära Hedared 

(fastigheter: Hedared 1:2, 1:3 och 2:7 m.fl.) och överlämnar ärendet till 

kommunfullmäktige för beslut. 

Kommunstyrelsen står bakom Miljö- och konsumentnämndens beslut och 

föreslår att Kommunfullmäktige befäster Miljö- och konsumentnämndens 

bedömning och överlämnar tillsynsansvar för kommande vindkraftspark i 

Hedared till Länsstyrelsen. 

Miljöförvaltningen instämmer med Länsstyrelsen om att ett avsägande av 

tillsynsansvar inte innebär ett avsägande av egenintresse för området och dess 

invånare. Miljöförvaltningen bedöms fortfarande vara remissinstans till ärenden 

kopplade till tillståndspliktiga verksamheter som berör Borås Stads geografiska 

område och dess invånare. Det innebär att Borås Stad ändå fortsatt kan bevaka 

invånarnas intressen. 

 

Beslutsunderlag 

1. miljö-och konsumentnämndens beslut (med bilagor, inkommen till 

Kommunstyrelsen 221101) 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. miljo@boras.se 

2. vastragotaland@lansstyrelsen.se ( Beslut översänds till Länsstyrelsen med 

hänvisning till deras ärende med dnr. 504-21117-2022) 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef strategisk samhällsplanering 

 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter

Borås kommun
christian.sandahl@boras.se
 

Tillsynsansvar för vindpark Hedared i Borås och 
Bollebygds kommuner

Inför etablering av vindkraftsanläggning Hedared som ska uppföras av 
BayWa r.e. Nordic 1 AB behöver ansvaret mellan tillsynsmyndigheterna 
förtydligas. Idag är tillsynen av denna kategori av tillståndspliktig 
verksamhet överlåten till Borås kommun samtidigt som länsstyrelsen har 
tillsynen i Bollebygds kommun.

Genom dom M 3547-17 (2018-09-20) medges uppförande och drift av 
högst 5 vindkraftverk. Enligt bolagets anmälan planeras nu för 4 
vindkraftverk, 3 verk i Bollebygds kommun och 1 verk i Borås kommun. 
Anläggningen ska vara i drift senast 2028-10-11 enligt beslut om 
förlängd igångsättningstid (2022-05-05).

Länsstyrelsen anser att överlåtelsebeslutet (1992-12-17) ska tolkas på så 
sätt att det gäller tillståndspliktiga verksamheter avgränsade inom 
kommunens geografiska område. Tillsynen av anläggningar som 
sträcker sig över kommungränsen och där både kommunen och 
länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, bör hanteras av länsstyrelsen om 
inget annat är överenskommet. En och samma tillsynsmyndighet 
förenklar även för verksamhetsutövaren. Denna ordning utesluter 
samtidigt inte att kommunens synpunkter kan efterfrågas genom 
remissförfarande.

Robert Jalvin
Miljöskyddsavdelningen

Kopia till 
Bollebygds kommun, byggochmiljo@bollebygd.se
BayWa r.e. Nordic 1 AB, jonas@advokatsoderstjerna.se

Meddelande 

Datum
2022-06-13 

 

Ärendebeteckning 
504-21117-2022
 
Anläggningsnr.
1443-1108
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LÄNSSTYRELSEN BESLUT 
Älvsborgs län  Datum Diarienummer 
Handläggare 1992-12-17 249-21356-92  
Evalotta Stolt  83-9563-95 
 
 
 Borås kommun 
 501 80 BORÅS 
 
 
Överlåtelse åt miljö- och hälsoskyddsnämnden i Borås kommun att utöva 
tillsyn över vissa verksamheter enligt 44 a § miljöskyddslagen 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige i Borås kommun har genom beslut den 19 november 1992 begärt att 
tillsynen enligt miljöskyddslagen över de verksamheter som är tillståndspliktiga med 
undantag av 
 
- verksamheter som kräver koncessionsnämndens tillstånd  
- textilindustrin (punkt 32 i miljöskyddsförordningen) 
- färgindustrin (punkt 35.15 i miljöskyddsförordningen) 
 
överlåts till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
 
 
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
 
Enligt 44 a § miljöskyddslagen får länsstyrelsen överlåta åt miljö- och hälsoskyddsnämnden 
att utöva sådan tillsyn som annars ankommer på länsstyrelsen. Tillsyn av sådan miljöfarlig 
verksamhet som utövas av försvarsmakten får dock inte överlåtas åt miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Enligt 16 § miljöskyddsförordningen bör en kommun innan en 
framställning sker om överlåtelse av tillsynsansvar till miljö- och hälsoskyddsnämnden 
samråda med länsstyrelsen. 
 
Samråd har skett med företrädare för miljö- och hälsoskyddsnämnden den 27 januari 1992. 
 
När länsstyrelsen prövar frågor om överlåtelse av tillsynsansvar skall länsstyrelsen särskilt 
beakta att uppdelningen av den fortlöpande tillsynen mellan länsstyrelsen och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden sker på ett sätt som är lämpligt från miljöskyddssynpunkt och med 
hänsyn till de lokala förhållandena. Stor vikt skall fästas vid kommunens önskemål. 
 
Länsstyrelsen anser att tillsynen över anläggningar med regional påverkan bör utövas av 
den regionala tillsynsmyndigheten. Vidare anser länsstyrelsen att för verksamheter som 
finns representerade i flera kommuner och där speciell kompetens erfordras bör tillsynen 
ligga kvar på länsstyrelsen. Detta innebär att länsstyrelsen behåller tillsynen över textil- och 
färgindustrin samt de anläggningar som kräver tillstånd från koncessionsnämnden. 
 
 



BESLUT 
 
Länsstyrelsen överlåter fr o m i januari 1993 till miljö- och hälsoskyddsnämnden i Borås 
kommun att utöva tillsyn enligt miljöskyddslagen för de verksamheter som är 
tillståndspliktiga med undantag av 
 
- verksamheter där tillstånd skall sökas hos koncessionsnämnden (A-anläggningar) 
- verksamhet som utövas av försvarsmakten 
- textilindustrin m fl (punkt 32 i miljöskyddsförordningen) samt 
- färgindustri (punkt 35.15 i miljöskyddsförordningen). 
 
Vad som avses med tillsyn anges i miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen. I 
tillsynsansvaret ingår även att till länsstyrelsen lämna sådana uppgifter om anläggningarna 
att länsstyrelsen har möjlighet att föra register över länets miljöfarliga verksamheter. 
Uppgifterna skall i omfattning minst motsvara de krav som naturvårdsverket ställer i s k 
kärnspecifikationer för respektive bransch. 
 
Tillsynsärenden som ej avgjorts vid tiden för detta beslut handläggs enligt tidigare 
bestämmelser. 
 
I detta beslut har förutom undertecknade deltagit miljövårdsdirektör Enander samt 
företrädare för rättsenheten. 
 
 
 
 
Hans Åkerlund 
 
 Evalotta Stolt
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Överlämnande av tillsynsansvar för kommande 
vindkraftspark i Hedared till Länsstyrelsen 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Länsstyrelsen förslag att återta 
tillsynsansvaret för BayWa r.e. Nordic 1 ABs (Orgnr: 559248-2151) kommande 
vindkraftsparken i området nära Hedared (fastigheter: Hedared 1:2, 1:3 och 2:7 m.fl.) 
och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.  
 
Beslut översänds till Länsstyrelsen med hänvisning till deras ärende med dnr. 
504-21117-2022 (Se bilaga A). 

Lagstöd 
Miljöbalken: 2 kap 7 §, 26 kap 3 §. 

Sammanfattning 
BayWa r.e. Nordic 1 AB (hädanefter kallad ”BayWa”) arbetar för att etablera en 
vindkraftspark i ett område (fastigheter: Hedared 1:2, 1:3 och 2:7 m.fl.) nära Hedared. 
Vindkraftsparken är gränsöverträdande för Borås Stad och Bollebygds kommun. 
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de verk som ligger på Bollebygds sida och 
Borås Stad är tillsynsmyndighet enligt ett beslut om övertagande av tillsynsansvar från 
1992, för de verk som ligger på Borås Stads sida. 
 
Länsstyrelsen efterfrågar ett övertagande av Borås Stads tillsynsansvar för de verk 
som ligger inom Borås Stad som ett sätt att underlätta i handläggning både för 
verksamheten och tillsynsmyndigheten. 

Ärendebeskrivning 
2022-06-13 Länsstyrelsen kontaktar Borås Stad och efterfrågar ett överlämnande av 
tillsynsansvar. 
 
Länsstyrelsen förklarar att BayWas kommande vindkraftsparken i Hedared ligger på 
kommungränsen med verk i båda kommunerna, varpå det i nuvarande skede innebär 
att det finns två tillsynsmyndigheter. Länsstyrelsen har tillsynsansvar (tre verk) inom 
Bollebygds kommun och Borås stad har tillsynsansvar (ett verk) inom Borås Stad. 
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Länsstyrelsen menar att det är bättre både för verksamheten och för 
tillsynsmyndigheten om tillsynsansvaret innehas av en aktör, detta utesluter inte Borås 
Stad möjligheter till synpunkter genom remisser. 
 
Länsstyrelsen hänvisar till ett beslut från 1992 där Borås Stad efterfrågar ett generellt 
övertagande av tillsynsansvar från Länsstyrelsen, med undantag för några få 
anläggningstyper. Syftet var vid den tidpunkten att decentralisera som ett sätt att 
bland annat öka responstid och bidra med en mer lokal anpassbarhet. Länsstyrelsen 
beviljade övertagandet 1992 varpå tillsynsansvaret för denna typ av tillståndspliktig 
verksamhet (vindkraftspark) normalt tillfaller Borås Stad. 
 
Länsstyrelsen anser att beslutet från 1992 ska tolkas på så sätt att det gäller 
verksamheter som etablerat sig på en plats som helt ligger inom Borås Stads 
geografiska område och inte omfattar verksamheter som etablerar sig på en plats som 
ligger inom flera geografiska områden som i detta fall med BayWas vindkraftspark. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen anser det inte rimligt att verksamheten ska betala och samordna 
tillsyn från två tillsynsmyndigheter, då det enbart är ett av fyra verk som ligger inom 
Borås Stads geografiska område. Miljöförvaltningen instämmer med Länsstyrelsen om 
att ett avsägande av tillsynsansvar inte innebär ett avsägande av egenintresse för 
området och dess invånare. Miljöförvaltningen bedöms fortfarande vara remissinstans 
till ärenden kopplade till tillståndspliktiga verksamheter som berör Borås Stads 
geografiska område och dess invånare. 
 
Miljöförvaltningen bedömer därför Länsstyrelsens förfrågan om övertagande av 
tillsynsansvar för BayWas vindkraftspark i området Hedared som rimlig. 
Förvaltningen anser inte att ett överlämnande av tillsynsansvar för en enskild 
gränsöverträdande anläggning underminerar det huvudsakliga syftet med beslutet om 
övertagande av tillsynsansvar från 1992. Förvaltningen anser inte heller att beslutet 
från 1992 behöver en generell tolkning för gränsöverträdande verksamheter då det 
kan finnas andra förutsättningar än i detta fall, varpå vardera situation får prövas var 
för sig utifrån dess specifika förutsättningar. 

Konsekvensbedömning 
Social dimension 
Vindkraft ses både positivt och negativt, då det representerar ett steg mot förnybar 
energi för samhället men också ett störande inslag för närmiljön. En centraliserad 
tillsynsmyndighet vid gränsöverträdande verksamheter ökar objektiviteten. 

Ekologisk dimension 
Vindkraft kan påverka flygande djur negativt men det är inte lika tydligt hur det 
påverkar andra marklevande djur. 

Ekonomisk dimension 
Samhällets tillväxt och utbyggnad är beroende av god tillgång till energi och för att 
säkerställa detta behöver energiproduktionen utökas. Det finns en oro att vindkraft 
sänker värdet på närliggande bostäder och marker. Ett överlämnande av tillsynsansvar 
fråntar Borås Stad en årlig intäkt i samband med utebliven tillsyn men underlättar för 
både verksamhetsutövaren samt tillsynsmyndighet. 
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Svar på Remiss åtgärdsvalsstudie väg 27, Kilakorset 

(väg 154) - länsgräns, Svenljunga och Tranemo 

kommun 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att en ny hållplats i Aplared prioriteras 

och att hela trafikökningen i stråket bör beaktas framöver. 
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Svar på Remiss åtgärdsvalsstudie väg 27, Kilakorset 

(väg 154) - länsgräns, Svenljunga och Tranemo 

kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att en ny hållplats i Aplared prioriteras 

och att hela trafikökningen i stråket bör beaktas framöver. 

Ärendet i sin helhet 

Trafikverket har genomfört en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 27 mellan 

korsningen med väg 154 (Kilakorset) och länsgränsen mellan Västra Götalands 

och Jönköpings län. Åtgärdsvalsstudier är en metod för att utreda förändringar 

av trafiken som används både av Trafikverket, regioner och av kommuner. 

Trafikverket kräver att alla åtgärder som planeras längs med det statliga vägnätet 

ska utredas enligt ÅVS-metoden. Eftersom Borås Stad är en av intressenterna 

som påverkas får staden nu tillfälle att yttra sig i arbetet.  

 

Studien ska fungera som underlag för beslut om fortsatt hantering av åtgärder 

på väg 27 för sträckan mellan kilakorset och länsgränsen. De framtagna 

förslagen, kostnadsunderlagen och effektbedömningarna kommer vara underlag 

till framtida prioriteringsprocesser och den regionala planen som är viktiga 

styrdokument som styr hur Trafikverket prioriterar den statliga infrastrukturen.   

Synpunkter 

Borås Stad har inte bjudits in att delta och påverka arbetet med 

åtgärdsvalstudien, men vill gärna kunna ta del i framtida arbeten. Borås Stad har 

tagit del av huvudrapporten och yttrar sig främst över delsträcka 1. Förslagen 

ger ökad trafiksäkerhet på riksväg 27 och åtgärderna kan därmed stärka de 

regionala kopplingarna utmed riksvägen öster ut.  

I rapporten har Trafikverket gjort en bedömning av de framtida trafikflödena 

för år 2040 och 2060 baserat på basprognoser för dessa år. I bedömningen 

ingår ingen detaljerad beräkning som tar hänsyn till trafikalstringen från en 

eventuell batterifabrik i Svenljunga kommun. Trafikverkets översiktliga 

bedömning i studien är att väg 27 har tillräcklig kapacitet. Borås Stads 

trafikanalyser inom ramen för pågående detaljplaner utmed väg 27 utgår från 

Borås Stads framtida exploateringar samt en batterifabrik och de analyserna 

visar på större trafikökningar jämfört med siffrorna i studien. Borås Stad ser till 
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följd av detta behov åtgärder i vissa korsningspunkter. Här efterlyser Borås Stad 

att planeringsförutsättningarna samordnas mellan Staden och Trafikverket.  

Väg 27 är av betydelse för regional, nationell och internationell trafik. Vägen är 

viktig för kopplingen Karlskrona – Göteborg (kallad SEB Trans Link) vilket 

visar att vägen är av internationell betydelse. Vägen ingår från 2005 i EU-

projektet SEB-Trans (Southeast Baltic Transport), som syftar till att förbättra 

förbindelser mellan de baltiska länderna, Polen och Sverige. Därmed är det 

mycket tung trafik som trafikerar stråket och Borås Stad ser studiens förslag 

med större delar av vägen som 2+1 väg och mittseparering som mycket viktigt. 

En sådan förändring skulle också skapa möjlighet till höjd hastighetsgräns till 

100 km/h, vilket till exempel skulle minska restiden för pendlare till och från 

Tranemo kommun.  

Aplared ligger utmed det prioriterade kollektivtrafikstråket, men det finns ingen 

hållplats utmed riksväg 27 i höjd med Aplared. Aplared trafikeras med buss från 

väg 1698 mellan Gånghester och Aplared. Det är mycket viktigt att den ny 

hållplats vid riksväg 27 kommer på plats, så att boende i Aplared kan ta del av 

kollektivtrafiken som går utmed riksvägen. Särskilt i en framtid då nya tågstopp 

på kust-till-kust-banan kan leda till nedskärningar i busstrafiken. En ny hållplats 

har diskuterats och utretts i samråd med Borås Stad, Trafikverket och Västtrafik 

under flera år och genomförbar lösning har tagits fram, vilket gör att en ny 

hållplats i Aplared bör ha hög prioritet. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss från Trafikverket över åtgärdsvalsstudie väg 27, Kilakorset (väg 154) 

– länsgränsen, 2022-10-24.  

Beslutet expedieras till 

1. Trafikverket, boel.olin@trafikverket.se 

2. Boråsregionen, karin.bjorklind@borasregionen.se. 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Bilaga 1 till ÅVS väg 27 – Väg 154 (Kilakorset) till länsgräns 

Tänkbara åtgärder delsträcka 1 mellan 

Aplaredsmotet och Kilakorset  

1. Bakgrund 

Sträckan mellan Aplaredsmotet och Kilakorset är cirka 6,7 km och är sedan tidigare 

utbyggd till 2+1 väg med mittseparering. Hastighetsbegränsningen är 100 km/tim och det 

är viltstängsel utmed båda sidor av vägen. Fokus för åtgärder på sträckan norr om 

Kilakorset (väg 154) är hållplatsåtgärder.  

Tidigare fanns det en hållplats utmed väg 27 söder om Aplaredsmotet, i anslutning till 

korsningen med Boråsvägen (Hpl Aplared rv 27). Via denna hållplats hade Aplaredsborna 

med omnejd tillgång till de direktlinjer som går på väg 27 mellan Tranemo/Svenljunga 

och Borås (linje 350 och 360). Denna hållplats stängdes år 2017 med anledning av 

trafiksäkerhetsbrister. Efter att hållplatsen togs bort har allmänheten efterfrågat en ny 

hållplats med tillgång till samma kollektivtrafikutbud. Kollektivtrafikresenärer har efter 

borttagandet av denna hållplats varit hänvisade till hållplats Aplaredsmotet som är 

lokaliserad vid pendelparkeringen intill Roasjövägen. Hållplats Aplaredsmotet trafikeras 

av linje 303 (Länghem – Borås) och linje 361 (Svenljunga – Borås) som är lågtrafiklinjer. 

Linje 303 är anpassad efter skoltider och linje 361 ersätter linje 360 på kvällar och helger. 

Linje 303 och 361 kör via Målsryd och Gånghester in mot Borås och trafikerar därför inte 

väg 27 mellan Aplared och Borås. 

I Åtgärdsvalsstudie Kust till Kustbanan Borås–Kalmar/Karlskrona (Trafikverket, 

2020e) föreslås att sträckan mellan Borås och Tranemo ska trafikeras med 

regionaltågstrafik. På sträckan mellan Borås och Tranemo föreslås att tågtrafiken gör 

uppehåll i Hillared, Länghem och Grimsås. Inget tåguppehåll planeras i Aplared eller 

Målsryd.  

Med anledning av att det inte planeras någon station i Aplared, framhåller såväl Borås 

stad som Västtrafik, att det är av vikt att bussar i linjetrafik fortsatt trafikerar Aplared. 

Västtrafik menar att på längre sikt, om tågstopp i Länghem och Hillared blir verklighet, 

kommer trafikeringen med linje 303 sannolikt att reduceras. Enligt gällande 

trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (Västra Götalandsregionen, 2021), ingår 

aktuell sträcka på väg 27 i de prioriterade stråk som bedöms viktiga för att knyta samman 

Västra Götaland och regionen med omlandet.  

Vidare är det angeläget att resandet mellan Aplared, Målsryd, Gånghester och Dalsjöfors 

fungerar väl eftersom Dalsjöfors är serviceort i östra kommundelen med både kommunal 

och kommersiell service. Borås Stad arbetar med att stärka kommunens serviceorter. Som 

en del i det arbetet är ett mål att förbättra kopplingen mellan serviceorterna och 

omkringliggande småorter.  
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2. Tänkbara åtgärder 

Nedan beskrivs föreslagna åtgärder på delsträcka 1 med bedömning av måluppfyllnad. 

Effekter och konsekvenser beskrivs i senare avsnitt.  

Föreslagna åtgärder för denna delsträcka benämns med ”N” följt av ett nummer. Åtgärder 

som valts bort (Nej) är skrivna med grå färg och hanteras ej vidare. Dessa åtgärder har i 

regel inte kostnadsbedömts. 

Redovisade kostnadsuppskattningar avser anläggningskostnader (Total kostnad från start 

av planläggningsarbetet till och med slutfört byggande inkl. byggherrekostnad). 

Kostnaderna är översiktlig bedömda och baseras på schablonmässiga kostnader samt 

erfarenhet från tidigare projekt. Kostnaderna är i detta tidiga skede vidhäftade med en 

stor osäkerhet, som uppskattas till +/- 50 %. Kostnaderna har delats in i fyra intervall 

enligt Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Intervall för redovisning av åtgärdernas totalkostnad. 

Åtgärden bedöms kosta mindre än 1 miljon kr 

Åtgärden bedöms kosta 1 – 10 miljoner kr 

Åtgärden bedöms kosta 10 – 20 miljoner kr 

Åtgärden bedöms kosta mer än 20 miljoner kr 

Kan ej bedömas/Ej relevant 

 

N1 Fortsatt utredning om utökad kollektivtrafik i Aplaredsmotet 

Anläggande av hållplatser utmed väg 27 vid Aplaredsmotet är en av de tänkbara åtgärder 

som lyfts under arbetet med åtgärdsvalsstudien. Åtgärdsförslaget har diskuterats tidigare 

och ungefärliga skisser togs fram innan denna ÅVS påbörjades. Trafikverket har därför 

valt, att inom ramen för ÅVS:en, studera möjligheten att anlägga hållplatser utmed väg 27 

i Aplaredsmotet. Det har genomförts på en översiktlig nivå med avseende på 

genomförbarhet och trafiksäkerhet.  

Studerat förslag avsåg separata av- och påsvängskörfält för buss utmed väg 27 

tillsammans med nya hållplatslägen (ett per körriktning) i trafikplatsen. Vidare föreslogs 

gångbanor för att koppla samman nya hållplatser med befintlig gång- och cykelbana 

utmed väg 1664. Befintlig hållplats vid pendelparkeringen (Hållplats Aplaredsmotet) 

föreslogs vara kvar för att fortsatt trafikeras av de lågtrafiklinjer som trafikerar Målsryd 

och Gånghester på sträckan mellan Aplared och Borås. 

Resandet från nuvarande hållplats Aplaredsmotet var under 2018 och 2019 lågt, med 

cirka 60 resenärer per månad enligt Västtrafiks stämplingsstatistik. I denna statistik ingår 

inte digitalt köpta biljetter vilket gör siffran mycket osäker i och med att den typen av 

biljettköp ökade kraftigt vid den aktuella tidpunkten.  
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Genom att anlägga en hållplats utmed väg 27 ser Västtrafik en potential i ett ökat resande 

och bedömer att nya hållplatslägen utmed väg 27 i Aplaredsmotet har potential att 

generera i genomsnitt 30 arbetspendlare per vardagsdygn. Prognosen baseras på främst 

på befolkningsstatistiken i Aplared och hur många som kan tänkas arbetspendla och 

skolpendla regelbundet. Fritidsresor har inte beaktats i prognosen.   

Västtrafiks övergripande bedömning utifrån Trafikförsörjningsprogrammet är att 

Aplared, som en av de större tätorterna i stråket, fortsatt ska ha tillgång till det 

prioriterade stråket. Enligt Västtrafik är potentialen för ny hållplats i Aplaredsmotet inte 

främst är kopplad till pendelparkeringen. Aplared är en relativt tätbefolkad ort och de 

allra flesta når den föreslagna hållplatsen på gångavstånd inom 1 km. Västtrafik ser även 

att det finns potential för cykling till Aplaredsmotet, med cirka 600 personer inom 2,5 km 

avstånd från hållplatsen (10 min cykling). Vidare har kollektivtrafiken en viktig roll för 

fritidsresor, för att unga ska ha möjlighet att delta i aktiviteter utan att bli skjutsade hela 

vägen. Här är stråktrafiken attraktivare då utbudet är större än för den lokala linjen och 

för att äldre ska kunna resa (seniorkorten i Borås gäller endast utanför högtrafik).  

Trafikverket bedömer att tidigare föreslagen åtgärd, med eget kollektivtrafikskörfält i 

trafikplatsen, skulle bidra till försämrad trafiksäkerhet i trafikplatsen. Med utgångspunkt 

från det, beslutas att inte arbeta vidare med en hållplats i trafikplatsen. Trafikverket och 

Västtrafik kommer under år 2022 gemensamt att utreda behovet av ökad kollektivtrafik 

på sträckan Svenljunga-Borås. Av den anledningen rekommenderas en fortsatt utredning 

avseende kollektivtrafikförsörjning i Aplaredsmotet.  

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads-
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig för 
genomförande 

N1 e 2 - Kan ej 
bedömas/Ej 
relevant 

Ja Västtrafik och 
Trafikverket 

N2 Utökad trafikering av befintliga hållplats Aplaredsmotet 

Som alternativ åtgärd till N1 kan busstrafiken vid den befintliga hållplatsen som är 

belägen i anslutning till pendelparkeringen intill Roasjövägen utökas (åtgärd N2).  

 

Som tidigare nämnts, trafikeras befintliga hållplats Aplaredsmotet idag av linje 361 och 

303: 
o Linje 361 - ersätter linje 360 på kvällar och helger, då den trafikerar samma 

sträcka, men även kör via Hillared, Aplared och Gånghester. Linjen trafikerar 

med en avgång per riktning varannan timma. 

o Linje 303 - trafikerar mellan Borås resecentrum och Länghem med en avgång 

varje eller varannan timma i respektive riktning under vardagar. Linjen trafikerar 

de mindre orterna Länghem, Hillared, Aplared och Gånghester. 

Att de direktlinjer som trafikerar på väg 27 (linje 350 och 360) skulle angöra befintlig 

hållplats i Aplaredsmotet är inte rimligt då det tar för lång tid och skulle försämra 

linjernas attraktivitet. En möjlighet är att utöka utbudet för linje 303 så att den trafikerar 

under en större del av dygnet för att möjliggöra arbetspendling. Med anledning av att 

linjen har förhållandevis lång restid, med många hållplatsstopp mellan Aplared och 

Borås, kommer linjen sannolikt inte att vara särskilt attraktiv för arbetspendling. I och 
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med fortsatt utredning av utökad kollektivtrafik i Aplaredsmotet (N1), är åtgärd N2 inte 

aktuell. 

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

N2  2 + F Ej kostnadsbedömd Nej 

N3 Stängning av hållplats Grändvägen  

Hållplats Grändvägen har trafiksäkerhetsbrister då det saknas säkra gånganslutningar för 

oskyddade trafikanter. Vidare saknas plattform. Resandet är lågt samtidigt som 

resandeunderlaget bedöms vara tunt. Med utgångspunkt från ovanstående, föreslås att 

hållplatsen stängs. Förslaget har tagits fram i dialog med Västtrafik.  

Resenärer kan hänvisas till hållplats Aplaredsmotet (befintligt och föreslagen enligt 

åtgärd N1) som är belägen cirka två km norr om hållplats Grändvägen. Det är också 

möjligt att hänvisa till mer vältrafikerade hållplats Lockryd som ligger cirka tre km söder 

om hållplats Grändvägen.  

Åtgärden innebär att hållplatsutrustningen tas bort samt att trafikeringen med buss i 

linjetrafik upphör (Västtrafik). Hållplatsfickan byggs bort (Trafikverket). Befintligt 

vägräcke slutar norr om hållplatslägena i anslutning till att hållplatsfickorna börjar. 

Räckesavslut behöver justeras när hållplatslägena tas bort (Trafikverket). Eventuellt kan 

vägräcken behöva förlängas i anslutning till hållplatslägena. Vid borttagande av läge B 

behöver anpassning ske med tanke på den anslutning som angränsar till hållplatsläget. 

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads-
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig för 
genomförande 

N3 b, c, e, g 2, 3 + B, C, E, F 
- F 

Mindre än 1 
miljon kr 

Ja Västtrafik och 
Trafikverket 

N4 Anlägga trafiksäkra gånganslutningar till hållplats Sågbacken  

I dagsläget saknas möjlighet att ta sig till fots mellan omgivande vägnät och hållplats 

Sågbacken som ligger utmed väg 27. Enda möjligheten för resenärer att ta sig till/från 

hållplatsen på ett trafiksäkert sätt är genom så kallad ”Kiss & Ride”, att bli 

lämnad/hämtad av en bil vid hållplatsen.  

Inom studien har två alternativa lösningar studerats; att anlägga säkra gånganslutningar 

(Åtgärd N4) alternativt att stänga hållplatsen (Åtgärd N5). Åtgärdsförslag N4 avser 

anläggande av gångvägar mellan respektive hållplatsläge och närliggande gångväg, som 

passerar genom en vägport under väg 27. Det är en avsevärd höjdskillnad mellan befintlig 

gångbana och väg 27. Det medför att ett genomförande av åtgärden kan bli komplicerat, 

särskilt om anslutningarna ska följa gällande tillgänglighetskrav. Vidare kan anläggande 

av gångvägar utmed väg 27 medföra att befintligt viltstängsel behöver flyttas.  

Gräns för väghållarskap avseende gånganslutningar skulle behöva utredas vidare innan 

åtgärd. Befintlig vägport har enskilt huvudmannaskap. Åtgärd kräver samordning och 

avtal med berörd enskild väghållare och berörd markägare. Åtgärdens genomförande är 

sannolikt avhängt att åtgärd kan genomföras som typfall 1.  



BILAGA 1 
 

Sida 5/9 

 

 

Hållplats Lockryd som är beläget cirka 1,5 km söder om Sågbacken (via Sandsjövägen) 

trafikeras av fler busslinjer än hållplats Sågbacken och är en viktig bytespunkt. Gång- och 

cykelvägen som löper utmed Sandsjövägen kopplar samman området vid 

Sågbacken/Lockryd med hållplats Lockryd.  

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang, bedöms det inte finnas tillräckligt med 

motiv till åtgärd. Därmed föreslås att gånganslutningar inte anläggs utan att hållplatsen 

stängs (åtgärd N5).   

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

N4 b, c, g 3 + A Ej kostnadsbedömd Nej 

N5 Stängning av hållplats Sågbacken  

Det går ej att komma till hållplats Sågbacken till fots då det helt saknas gånganslutningar. 

Vidare är hållplatsfickorna smala och det saknas plattform. Enligt Västtrafik har hållplats 

Sågbacken färre än 10 påstigande per dygn. Viss potential för ökat resande finns med 

anledning av närliggande bostadsbebyggelse, men bedöms vara förhållandevis låg.  

Då det är komplicerat att anlägga säkra gånganslutningar till hållplatsen, föreslås att 

hållplatsen stängs. Förslaget har tagits fram i dialog med Västtrafik. Resenärer kan 

hänvisas till hållplats Lockryd som trafikeras av fler busslinjer. Det finns gång- och 

cykelväg mellan södra delen av Lockryd/Sågbacken och väg 27 vid Lockryd. 

Åtgärden innebär att hållplatsutrustningen tas bort samt att trafikeringen med buss i 

linjetrafik upphör (Västtrafik). Hållplatsfickan byggs bort (Trafikverket). Resenärer 

hänvisas i stället till hållplats Lockryd som går att nå via en gång- och cykelbana. Vid 

hållplats Lockryd finns en pendelparkering för både bil och cykel. 

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads- 
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig för 
genomförande 

N5 b, c, e, g 2  + B, C, E, F 
- F 

Mindre än 1 
miljon kr 

Ja Västtrafik och 
Trafikverket 

N6 Tryckknapp för att uppmärksamma busschaufför på resenärer vid 

Lockryd 

Hållplats Lockryd är en viktig bytespunkt på utredningssträckan. Hållplatsen har fler än 

100 påstigande per dygn. Byten mellan läge A, som ligger på östra sidan av väg 27, i 

norrgående riktning, och läge B–F på västra sidan av väg 27 är vanligt förekommande. 

Vägport för planskild passage under väg 27 finns. Bytestiden kan vara så kort som 3 

minuter enligt tidtabell. För att synliggöra för busschaufför på den västra sidan (läge B–

F) att det kommer resenärer från östra sidan (läge A), föreslås att en tryckknapp 

monteras vid läge A. Knappen skulle då användas för att tända en lampa vid vändytan på 

västra sidan för att informera busschaufförer om att resenärer från läge A väntas inom 

kort.  

Möjligheten att kunna signalera till busschauffören skapar en förväntan hos resenärerna 

som trycker på knappen att bussen ska vänta på dem. Buss i linjetrafik har en tidtabell att 
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följa vilket medför att det inte alltid är möjligt att vänta in resenärer. Sammantaget 

bedöms att åtgärden kan skapa fler problem än nyttan den genererar, varför det inte är 

aktuellt att gå vidare med åtgärden.   

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

N6 d, e 2 + F 
- C 

Ej kostnadsbedömd Nej 

N7 Utöka bytestiden för bussbyte vid hållplats Lockryd  

Hållplats Lockryd är en viktig bytespunkt för kollektivtrafikresenärer på 

utredningssträckan. Tidsmarginalen för byte är så lite som 3 minuter i vissa 

reserelationer. Genom att utöka bytestiden något skulle möjligheten till bussbyte 

förbättras.  

För flera reserelationer är det även möjligt att byta vid hållplats Kilabro om byte inte 

hinns med vid Lockryd. Det finns ett värde i att denna möjlighet bibehålls. Vidare kan 

förändringar i linjenätstrafikeringen bidra till att förbättra turtätheten vid Lockryd.  

För att hålla nere restiderna är det viktigt att bytestiderna hålls nere i möjligaste mån. 

Därmed är det inte aktuellt att gå vidare med åtgärden.  

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

N7 d 2 + F 
- C 

Ej kostnadsbedömd Nej 

N8 Anläggande av ny påfart för busstrafik till väg 27 i södergående 

riktning vid Lockryd  

Efter att ha angjort Lockryd hållplatsläge B–F, i vändslingan på västra sidan av väg 27, 

har bussar i linjetrafik ibland svårt att komma ut på väg 27 för fortsatt färd söderut. 

Därför föreslås en separat påfart för busstrafik ut på väg 27 i södergående riktning. Det 

skulle bidra till förbättrad trafiksäkerhet, ha positiv påverkan på restiden och för 

resenärens upplevelse av bussresan.  

Tidigare utredning har visat att ett högerpåsvängskörfält i befintlig korsning inte är 

möjligt utan att påverka gångtunneln, vilket bland annat skulle medföra stora 

merkostnader. I stället föreslås en påfart från södra änden av vändslingan som ansluter 

till det högra körfältet på väg 27 i södergående riktning. Det innebär att det högra 

körfältet blir accelerationsfält för bussen, innan det efter cirka 110 meter övergår till 

höger körfält för väg 27 och vänsterkörfältet kan användas för omkörning.  
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Figur 1. Exempel på placering av ny påfart för busstrafik från hållplats Lockryd i södergående 
riktning. Observera att det är ett principförslag och att en eventuell åtgärd behöver studeras mer 
ingående i ett senare skede.  

Föreslagen åtgärd har studerats i tidigare projekt av Trafikverkets Investeringsenhet och 

var även planerad att genomföras i samband med ombyggnation av hållplatsläget utmed 

norra sidan av väg 27. Då det visade sig vara mer komplicerat än väntat att anlägga 

påfarten utgick den delen ur projektet. Markförhållandena visade sig vara sämre än 

väntat (mosse) samt att förekomsten av pumpstation och VA-ledningar bidrog till att 

åtgärden erfordrade en mer tids- och kostnadskrävande planläggningsprocess än 

planerat. Inriktningen är dock att åtgärden kan genomföras som planläggningstyp 1 (ej 

vägplan).  

Kostnadsuppskattningen som tagits fram förutsätter att det är Trafikverkets enhet 

Underhåll som genomför åtgärden. 

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads- 
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig för 
genomförande 

N8 e, h 3 + B, C, F 1 – 10 
miljoner kr  

Ja Trafikverket 
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3. Potentiella effekter och konsekvens 

3.1. Framkomlighet 

Föreslagna åtgärder på sträckan bidrar till förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken 

på väg 27. Då antalet hållplatser på sträckan reduceras, kommer framkomligheten för 

kollektivtrafiken att förbättras. Vidare förbättrar den ny påfart för busstrafik i Lockryd 

framkomligheten vid utfart på väg för busstrafik i södergående riktning.  

3.2. Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetsbristerna vid hållplats Grändvägen och Sågbacken elimineras i och med 

att hållplatserna tas bort. Resenärer som tidigare rest via dessa hållplatser hänvisas i 

stället till hållplats Lockryd eller Aplaredsmotet.  

Anläggande av ny påfart för buss i linjetrafik vid Lockryd medför att busstrafik som ska 

vidare söderut kan ta sig ut på väg 27 på ett mer trafiksäkert sätt än i den befintliga 

trevägskorsningen. Åtgärden förbättrar framkomligheten för linjelagd busstrafik i 

södergående riktning.  

3.3. Transportutsläpp 

Åtgärderna i bilaga 1 kommer ha marginell påverkan på transportutsläpp. Samtliga 

åtgärder syftar till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för arbetspendling. Om fler 

väljer att resa kollektivt, i stället för att resa med egen bil, kommer det att generera 

mindre mängd transportutsläpp än om personerna fortsätter att arbetspendla med egen 

bil. 

3.4. Omgivningspåverkan 

Föreslagna åtgärder bidrar till att kollektivtrafikens attraktivitet ökar. När fler väljer att 

resa kollektivt har det en positiv effekt på miljön. Dock innebär ny påfart för busstrafik i 

Lockryd att ny mark tas i anspråk för väganläggning.  

3.5. Kollektivtrafik 

De kollektivtrafikåtgärder som föreslås mellan Aplaredsmotet och Kilakorset, kommer 

sammantaget att leda till en reducering i restid för linje 350 och 360. Anläggande av 

påfart till väg 27 för busstrafik vid Lockryd kommer att förkorta restiden i södergående 

riktning med mer än 2 minuter. Vidare bidrar borttagande av hållplatser på sträckan 

(hållplats Sågbacken och Grändvägen) till ytterligare reducering i restid. Det medför att 

restidskvoten för buss jämfört med bil kommer att minska vilket får till följd att 

kollektivtrafikresor med buss blir mer konkurrenskraftiga gentemot resor med bil i 

stråket.   

För att vara konkurrenskraftig gentemot bil behöver restidskvoten vara låg. I gällande 

trafikförsörjningsprogram (Västra Götalandsregionen, 2021) beskrivs en restidskvot på 

1,3 som en indikator för kollektivtrafikens tillgänglighet för buss i prioriterade 

kollektivtrafiksstråk. Aktuell sträcka på väg 27 ingår i ett av dessa stråk. I dagsläget ligger 
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restidskvot (buss/bil) för resrelationen Lockryd–Borås på cirka 1,2 och bedöms sänkas 

ytterligare i och med föreslagna åtgärder.  

Den indikator i trafikförsörjningsprogrammet som påverkas negativt av föreslagna 

åtgärder, är den indikator som avser antal invånare som bor max 1,5 km från hållplats i 

prioriterat stråk. I och med att stängning av två hållplatser föreslås, kommer en del 

resenärer att få längre avstånd till hållplats. Då hållplats Grändvägen är ensligt belägen 

och hållplats Sågbacken inte går att nå till fots i dagsläget, bedöms påverkan vara 

marginell. 

3.6. Ekonomi 

Förbättrade möjligheter att resa kollektivt kommer att ha en positiv effekt på 

hushållsekonomin för de som reser kollektivt. I och med föreslagna åtgärder kommer det 

att vara möjligt för fler att välja att resa mer hållbart både sett till ekonomi, miljö och 

sociala faktorer.  
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Bilaga 7 till ÅVS väg 27 – Väg 154 (Kilakorset) till länsgräns 

ENVA-kalkyl 

För att göra en första uppskattning avseende effekt och lönsamhet gällande att bygga om 

utredningssträckan till mötesfri landsväg (sk. MLV) med 40 procent omkörningssträcka 

och 100 km/tim, genomfördes en ENVA-kalkyl. ENVA-kalkyl står för Enkel 

samhällsekonomisk väganalys. Utredningssträckan delades in i fyra delsträckor enligt 

Tabell 1 nedan. Resultatet framgår av nedanstående tabell.  

Tabell 1. Resultat från ENVA-kalkyl för respektive delsträcka. 

Delsträcka Sträckans längd 

NNK för mötesfri 

landsväg enligt 

ENVA 

 

ÅDT (2014) 

Kilakorset – 

Limmared 

14,9 km 0,7 5000 

Limmared – Tranemo 

(tpl Björsdamm) 

5,4 km 0,78 5500 

Tranemo (tpl 

Björsdamm) – 

Mossebo vägskäl 

8,0 km 0,4 4000 

Mossebo vägskäl - 

länsgräns 

6,1 km 0,24 3500 

 

ENVA-kalkylen ger en indikation och ska ses som ett översiktligt värde. ENVA-kalkyl tar 

inte hänsyn till den höga andelen tung trafik på sträckan. Det medför att det finns risk för 

att restidsvinsterna är överskattade. Det gäller särskilt på sträckan mellan Tranemo och 

länsgränsen, där andelen tung trafik är som högst.  

Vidare tar ENVA-kalkyl inte hänsyn till olyckstyp. Anläggande av mötesfri landsväg 

minskar framför allt risken för mötesolyckor, men de dominerande olyckstyperna på den 

aktuella vägsträckan är singelolyckor, upphinnandeolyckor samt viltolyckor. 

Viltolyckorna sker främst på de sträckor där det saknas/har saknats viltstängsel. Det finns 

därför risk att trafiksäkerhetsvinsterna är överskattade. 
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Bilaga 2A till ÅVS väg 27 – Väg 154 (Kilakorset) till länsgräns 

Tänkbara åtgärder delsträcka 2 mellan 

Kilakorset och Tranemo vid 

hastighetsbegränsning 90 km/tim 

1. Bakgrund 

I denna bilaga presenteras tänkbara åtgärder som avser delsträckan mellan väg 154 

(Kilakorset) och korsningen med väg 156 i Tranemo med oförändrad 

hastighetsbegränsning. Aktuell vägsträcka är cirka 21 km.  

Här är hastighetsbegränsningen för närvarande 90 km/tim med sänkt hastighet till 70 

km/tim förbi flertalet korsningspunkter. Trafikverket arbetar sedan 2014 med att se över 

hastighetsbegränsningen på det statliga vägnätet och anpassar den med utgångspunkt 

från vägarnas utformning (säkerhetsstandard). För den aktuella sträckan har tidigare 

föreslagits en sänkning av hastigheten till 80 km/tim. På grund av ett regeringsuppdrag 

till Trafikverket att se över gällande kriterier för hastighetssänkning, tas för närvarande 

inga nya beslut.  

I kommande avsnitt presenteras åtgärdsförslag som utgår från nuvarande vägutformning 

med gällande hastighetsbegränsning (90 km/tim). Det är åtgärder som kan genomföras 

oberoende av varandra i hög utsträckning. Dock finns det samordningsvinster mellan 

flera av dem. 

För att en höjning av hastighetsbegränsningen ska vara aktuell erfordras mittseparering. 

Åtgärdsförslag som avser mittseparering på delsträcka 2 ingår i paket 2B (se bilaga 2B).  

2. Tänkbara åtgärder 

Ett flertal busshållplatser utmed sträckan har trafiksäkerhetsbrister då de saknar säkra 

gånganslutningar för oskyddade trafikanter. På flera av dessa är resandet lågt samtidigt 

som resandeunderlaget bedöms vara tunt.  

Stängning av ett antal hållplatser föreslås där det finns trafiksäkerhetsbrister i 

kombination med att antalet påstigande är lågt. Åtgärder på flera av de kvarvarande 

hållplatserna kan genomföras för att förbättra trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade 

trafikanter. Trafiksäkerheten förbättras ytterligare då flera av hållplatsåtgärderna 

genomförs tillsammans med korsningsåtgärder.  
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Nedan beskrivs föreslagna åtgärder på delsträcka 2 med bedömning av måluppfyllnad. 

Effekter och konsekvenser beskrivs i senare avsnitt. Föreslagna åtgärder för denna 

delsträcka benämns med ”T” följt av ett nummer. Åtgärder som valts bort (Nej) är skrivna 

med grå färg och hanteras ej vidare. Dessa åtgärder har i regel inte kostnadsbedömts. 

Redovisade kostnadsuppskattningar avser anläggningskostnader (Total kostnad från start 

av planläggningsarbetet till och med slutfört byggande inkl. byggherrekostnad). 

Kostnaderna är översiktlig bedömda och baseras på schablonmässiga kostnader samt 

erfarenhet från tidigare projekt. Kostnaderna är i detta tidiga skede vidhäftade med en 

stor osäkerhet, som uppskattas till +/- 50 %. Kostnaderna har delats in i fyra intervall 

enligt Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Intervall för redovisning av åtgärdernas totalkostnad. 

Åtgärden bedöms kosta mindre än 1 miljon kr 

Åtgärden bedöms kosta 1 – 10 miljoner kr 

Åtgärden bedöms kosta 10 – 20 miljoner kr 

Åtgärden bedöms kosta mer än 20 miljoner kr 

Kan ej bedömas/Ej relevant 

T1 Förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet till hållplatslägen vid 

Kilabro 

Hållplats Kilabro är belägen vid cirkulationsplatsen i det så kallade Kilakorset. 

Hållplatsläge F är beläget i södergående riktning på väg 27, söder om ån Ätran. I 

dagsläget trafikeras hållplatsläget enbart av linje 303 (Borås–Lockryd–Länghem). Det 

saknas gångbana eller liknande över bron på väg 27, vilket innebär att det inte är möjligt 

att ta sig till fots till läge F på ett trafiksäkert sätt. Denna problematik lyftes vid den 

workshop som genomfördes 26 februari 2020. 

Breddning av den befintliga bron över Ätran för att inrymma en gångbana fram till läge F 

är en omfattande och kostsam åtgärd.  

Med anledning av det låga antalet påstigande från hållplats Kilabro, färre än 10 

påstigande per dygn, prioriteras ingen åtgärd här.  

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

T1 c, g 3 + A Ej kostnadsbedömd Nej 

 

  



BILAGA 2A 
 

Sida 3/22 

 

 

T2 Bullerremsor innan cirkulationen vid Kilakorset söderifrån  

Inför cirkulationen vid Kilakorset, i norrgående riktning, anläggs bullerremsor, för att 

uppmärksamma förarna på den kommande cirkulationen. Åtgärden innebär anläggande 

av tvärgående vägmarkering.    

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads- 
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för genom-
förande 

T2 m, l  2 + A, B, D, E Mindre än 1 
miljon kr 

Ja Trafikverket 

T3 Anläggande av ögla för vänstersväng mot enskild väg till 

Kärraholm 

Korsningen är i dagsläget en fyrvägskorsning med hållplatslägen på båda sidor av väg 27. 

Strax sydost korsningen ligger en mindre rastplats, i båda riktningarna, med 

informationstavlor om Tranemo kommun.  

Som nämnts i huvudrapporten, ligger korsningen i Vassgårdenområdet som är ett utpekat 

riksintresse för naturvård. Området ligger mellan Ätran och väg 1676 och kan påverkas 

negativt av bland annat schaktning, utfyllnad och markavvattning. Det bedöms därför 

vara att föredra att minimera omfattningen av en fysisk åtgärd här.  

Korsningen fungerar också som en passage för vilt, då det är uppehåll i viltstängslet. Att 

detta är en lämplig plats för passage beror delvis på att det är långt ifrån bebyggelse och 

att trafikmängden på de anslutande vägarna är väldigt låg. Korsningen vid Kärraholm var 

en av de två planpassager för vilt som anordnades i samband med att viltstängsel anlades 

på sträckan mellan Ätran (Kilakorset) och korsningen mellan väg 27 och väg 1676, vid 

Tingarör. Den andra planpassagen för vilt anlades vid korsningen med väg 1676 vid 

Tingarör. 

Vid Kärraholm planerar Trafikverket, sedan tidigare, att komplettera med 

viltvarningssystem. Vilken typ av system som ska anläggas är ännu inte klarlagt varför 

tidplanen för denna åtgärd är oklar.  

För att förbättra trafiksäkerheten något, kan ögla för att underlätta för vänstersväng 

anläggas. En ögla innebär att vänstersvängande fordon från primärväg först svänger 

höger till ett körfält som ansluts till primärvägen genom stopplikt. Då korsningen inte är 

olycksdrabbad samt att det är låga trafikflöden från anslutande vägar, anses det inte 

finnas tillräckligt med motiv till ombyggnation. Därmed föreslås att inte gå vidare med 

åtgärden. Stängning av hållplats Kärraholm föreslås i delåtgärd T4.  

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

T3 l 3 + B, C, D Ej kostnadsbedömd Nej 
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T4 Stängning av hållplats Kärraholm  

Idag har bussar svårt att komma av vägen på grund av smala hållplatsfickor. Plattform 

saknas helt. Bakom hållplatsläge B löper ett vägräcke och det är en brant sluttning bakom 

räcket. Hållplatsen ligger inom Vassgårdenområdet, ett område som är utpekat som 

riksintresse för naturvård. Området kan påverkas negativt av bland annat schaktning, 

utfyllnad och markavvattning.  

Med anledning av det låga antalet resande från hållplats Kärraholm, färre än 10 

påstigande per dygn, kan en ombyggnation av hållplatsen för att förbättra tillgänglighet 

och trafiksäkerhet inte prioriteras. Att bygga om hållplatsen kräver omfattande 

ombyggnation och skulle påverka området med riksintresse för naturvård.  

Med nuvarande utformning är det inte möjligt för resenärer att vänta på bussen på ett 

trafiksäkert sätt, varför stängning av hållplatsen föreslås. Resenärer kan hänvisas till 

hållplats Kilabro som är belägen cirka 2 km norr om hållplats Kärraholm. Åtgärden 

innebär att hållplatsutrustningen monteras ned samt att trafikeringen med buss i 

linjetrafik upphör (Västtrafik). Hållplatsfickan byggs bort (Trafikverket). 

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads- 
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för genom-
förande 

T4 b, c, e, g  2, 3 + B, C, D, E, F 
- F 

Mindre än 1 
miljon kr 

Ja Västtrafik 
och 
Trafikverket 

T5 Ombyggnation av korsning med väg 1676 Tingarör till två 

förskjutna trevägskorsningar  

Korsningen mellan väg 27 och väg 1676 vid Tingarör är idag en fyrvägskorsning med 

vänstersvängsfält i båda riktningarna samt busshållplatser på båda sidor av vägen. 

Åtgärder avseende hållplatsen och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter omfattas av 

åtgärd T6.  

Hastigheten förbi korsningen är 70 km/tim och det finns automatisk 

trafiksäkerhetskontroll med kamera (ATK) i båda färdriktningarna. Korsningen fungerar 

också som en passage för vilt, då det är uppehåll i viltstängslet. Ett viltvarningssystem 

finns, som upplyser förarna om det är vilt i närheten av korsningen. 

Enligt Trafikverkets effektsamband (Trafikverket, 2021) är olyckskvoten 1,5–2 gånger 

större för fyrvägskorsningar än för trevägskorsningar Under den senaste tioårsperioden 

har det skett en singelolycka med en cyklist och en upphinnandeolycka i anslutning till 

korsningen. Det bedöms vara ett lågt antal olyckor för den här typen av korsning.  

Korsningen kan, i linje med tidigare ÅVS Åtgärdsvalsstudie väg 27 Västergärdet och 

Tingarör (Trafikverket, 2019c), byggas om till två förskjutna trevägskorsningar. 

Motiveringen till åtgärden är, enligt tidigare genomförd ÅVS, trafiksäkerhetsskäl.  

I samband med åtgärd T5 kommer trafik flyttas över från väg 1674 till väg 1676. Enligt 

Åtgärdsvalsstudie väg 27 Västergärdet och Tingarör (Trafikverket, 2019c), rör det sig om 

cirka 600 fordon per dygn (ÅDT) för prognosår 2040. Den ökade trafikmängden innebär 
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inte några kapacitetsproblem i korsningen, vare sig korsningen vid Tingarör är en 

fyrvägskorsning eller byggs om till två förskjutna trevägskorsningar.  

Kostnadsuppskattning för att bygga om korsningen med väg 1676 till två 

trevägskorsningar bedömdes, i tidigare ÅVS (Trafikverket, 2019c), till 8 mnkr inkl. 

vägplan.  

Med bakgrund av att det inte är några kapacitetsproblem i korsningen, samt att det inte 

är en olycksdrabbad korsning, bedöms det vara lämpligt att fyrvägskorningen bibehålls. 

Åtgärden har en god måluppfyllnad, men det bedöms inte föreligga några brister i 

nuvarande utformning. Däremot bör åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter genomföras, se åtgärd T6.   

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

T5 b, l, n  3 + A, B, D, E, F Ej kostnadsbedömd  Nej 

T6 Åtgärder för oskyddade trafikanter vid hållplats Tingarör och i 

korsning med väg 1676  

Korsningen mellan väg 27 och väg 1676 vid Tingarör är en fyrvägskorsning med 

vänstersvängkörfält i båda riktningarna. Det finns busshållplatser på båda sidor av väg 

27. Det saknas dock gångförbindelse mellan hållplatserna och de anslutande vägarna. I 

nuläget finns en grusad gångväg mellan läge D (norrgående riktning) och 

pendelparkeringen där även hållplatsläge A och B är lokaliserade. Det saknas gångväg till 

läge C. Vidare saknas gångpassage över väg 27.  

Korsningen utrustas lämpligen med refuger och en gångpassage så oskyddade trafikanter 

kan ta sig mellan hållplatslägena på ett mer trafiksäkert sätt. Hållplatsernas placering ses 

över. De kan med fördel placeras mitt emot varandra för att minimera behovet av flera 

gångpassager över väg 27. Vidare anläggs gångvägar mellan intilliggande väganslutningar 

och hållplatslägen. Föreslagen åtgärd framgår översiktligt av Figur 1 nedan. 

I och med att oskyddade trafikanter rör sig över väg 27 bör hastighetsbegränsningen ses 

över i samband med åtgärden.  

Inriktningen är att åtgärden kan genomföras som planläggningstyp 1 (ej vägplan) och att 

den kan genomföras av Trafikverket Underhåll.  
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Figur 1. Förslag på ombyggnation i korsningen med väg 1676 vid Tingarör. 

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads- 
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för genom-
förande 

T6 b, c, n 3 + A, B, F 1 – 10 
miljoner kr 

Ja Trafikverket 

T7 Högersvängsfält mot Länghem vid Tingarör  

På workshopen den 26 februari 2020 föreslogs ett högersvängsfält i norrgående riktning i 

korsningen med väg 1676, mot Länghem. Enligt VGU behövs det inte ett högersvängsfält 

med de trafikmängder som råder. Ytterligare körfält som ger en större trafikyta kan 

snarare leda till högre hastigheter. I korsningen med väg 1676 föreslås åtgärd enligt 

åtgärd T6.  

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads- 
intervall 

Gå 
vidare 

T7 
 

3 + B, D, E 
- B, D, E 

Ej kostnadsbedömd Nej 
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T8 Anläggande av ögla vid korsning med enskild väg mot Platö 

Korsningen är idag en fyrvägskorsning där den anslutande enskilda vägen på sydvästra 

sidan av väg 27 kommer från Platö och Broaslätt. Väganslutningen ifrån nordost är en 

mindre skogsväg med grind. Strax söder om korsningen ligger en parkeringsficka i 

norrgående riktning parallellt med väg 27. Parkeringsfickans norra ände används som 

hållplatsläge.  

Parkeringsfickan föreslås förlängas norrut till skogsvägens anslutning och delvis utgöra 

en parallellväg till väg 27 som kan nyttjas av trafik som kommer söderifrån på väg 27 och 

ska svänga vänster mot Platö och Broaslätt. De svänger höger in på parallellvägen för att 

sedan korsa rakt över väg 27, likt en ögla. Åtgärden förutsätter att hållplats Platö stängs 

(åtgärd T9).  

Med anledning av låga trafikmängder föreslås att åtgärden inte genomförs. Norrgående 

trafik kan köra till Tingarör och vända vilket medför en förlängning av körsträckan med 

cirka 3 km. Södergående trafik hänvisas till ögla vid Yttre Holm. 

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

T8 l 3 + B, D, E Ej kostnadsbedömd Nej 

T9 Stängning av hållplats Platö  

Idag har bussar svårt att komma av vägen på grund av smala hållplatsfickor (ett av 

hållplatslägena). Plattform saknas helt. Det saknas gånganslutningar från intilliggande 

enskilda vägar. Med anledning av det låga antalet resande från hållplats Kärraholm, färre 

än 10 påstigande per dygn, kan en ombyggnation av hållplatsen för att förbättra 

tillgänglighet och trafiksäkerhet inte prioriteras.  

Hållplatsen stängs i båda riktningarna, efter samråd med Västtrafik. Åtgärden innebär att 

hållplatsutrustningen monteras ned samt att trafikeringen med buss i linjetrafik upphör 

(Västtrafik). Hållplatsfickan byggs bort (Trafikverket). 

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads- 
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för genom-
förande 

T9 b, c, e, g 2, 3 + B, C, D, E, F 
- F 

Mindre än 1 
miljon kr 

Ja Västtrafik 
och 
Trafikverket 

T10 Anläggande av öglor vid korsning med enskild väg Yttre Holm 

Korsningen är idag en fyrvägskorsning med busshållplatser på båda sidor av vägen. De 

anslutande vägarna är enskilda vägar som kommer från Grälåsa (sydvästra sidan) och 

från Yttre Holm (nordöstra sidan).  

För att förbättra trafiksäkerheten något, kan ögla för att underlätta för vänstersväng 

anläggas. En ögla innebär att vänstersvängande fordon från primärväg först svänger 

höger till ett körfält som ansluts till primärvägen genom stopplikt. Då korsningen inte är 

olycksdrabbad samt att det är låga trafikflöden från anslutande vägar, anses det lämpligt 
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att behålla korsningen som en fyrvägskorsning utan ögla. Därmed föreslås att inte gå 

vidare med åtgärd här.  

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

T10 l 3 + B, D, E Ej kostnadsbedömd Nej 

T11 Ombyggnation hållplats Holm 

Idag har bussen svårt att komma av körbanan på grund av smala bussfickor. Vidare 

saknas plattform och gånganslutningar från anslutande vägar till hållplats. Med 

anledning av det låga antalet resande från hållplats Holm, färre än 10 påstigande per 

dygn, kan en ombyggnation av hållplatsen för att förbättra tillgänglighet och 

trafiksäkerhet inte prioriteras.  

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

T11 b, c, e, g 3 + A, B, F Ej kostnadsbedömd Nej 

T12 Ombyggnation av korsning med väg 1673 Kindsboda till två 

förskjutna trevägskorsningar  

Korsningen är idag en fyrvägskorsning med vänstersvängkörfält i båda riktningarna samt 

busshållplatser på båda sidor av vägen. De anslutande vägarna (väg 1673) kommer från 

Svenljunga (sydvästra sidan) och från Månstad (nordöstra sidan). Hastigheten förbi 

korsningen är idag 90 km/tim. Under den senaste tioårsperioden har det inträffat 10 

olyckor på väg 27 i och i närheten av korsningen (som rapporterats till Strada). Enbart två 

av dessa har skett i själva korsningen där det är två fordon som kolliderat.  

Enligt Trafikverkets säkerhetsklassificering av vägar (Trafikverket, 2016) bedöms aktuell 

korsning (fyrvägskorning på landsbygd utan ATK) inte uppfylla god standard sett till 

rådande trafikflöden och rådande hastighetsbegränsning. Korsningen kan byggas om till 

två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängkörfält för att ytterligare förbättra 

trafiksäkerheten. Då korsningens nuvarande utformning bedöms vara god, samt att få 

olyckor sker här, kan fyrvägskorningen bibehållas. Säkerhetsklassningen höjs genom att 

ATK anläggs enligt åtgärd T14. Hållplatsförbättringar föreslås enligt åtgärd T13.   

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

T12 l 3 + B, D, E Ej kostnadsbedömd Nej 

T13 Åtgärder för oskyddade trafikanter vid hållplats Kindsboda och i 

korsning med väg 1673 

Fyrvägskorsningen med väg 1673 vid Kindsboda föreslås bibehållas på grund av låga 

trafikflöden på anslutande väg 1673 (251–500 f/dygn enligt NVDB, baseras på mätvärden 

från 2009 och 2016). Vidare bedöms korsningen vara väl utformad med vänstersvängfält 

och det är god sikt. De brister som identifierats här avser att det saknas möjlighet 

oskyddade trafikanter inte kan ta sig till hållplats på ett trafiksäkert sätt. Vidare saknas 
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det gångväg till hållplats från anslutande vägar. Vidare har bussen svårt att komma av 

vägen på grund av smala hållplatsfickor. 

För att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter i korsningen 

med väg 1673 vid Kindsboda, föreslås att gångpassage med mittrefug anläggs. På så sätt 

kan oskyddade trafikanter passera ett körfält i taget. I samband med projekteringen av 

mötesfri landsväg, bör en översyn av hållplatslägenas placering genomföras. Med fördel 

flyttas ett hållplatsläge så att enbart en gångpassage erfordras över väg 27. Vidare anläggs 

gångvägar mellan intilliggande väganslutningar och hållplatslägen. Även gångväg till 

pendelparkeringen som ligger strax norr om väg 27 bör tillkomma.  

Bussfickorna breddas och bör sannolikt även förlängas för att förenkla både inbromsning 

och möjliggöra för acceleration för bussen. 

I och med att oskyddade trafikanter rör sig över väg 27 bör hastighetsbegränsningen ses 

över i samband med åtgärden.  

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads-
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för genom-
förande 

T13 b, c, g 3 + A, B, F 1 – 10 
miljoner kr 

Ja Trafikverket 
och 
Västtrafik 

T14 Montering av ATK i korsning med väg 1673  

Hastighetsbegränsningen förbi korsningen är idag 90 km/tim. För att förbättra 

säkerhetsklassningen för korsningen föreslås att ATK monteras i bägge färdriktningar.  

Åtgärden genomförs i kombination med åtgärd T13. 

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads- 
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för genom-
förande 

T14 b 2 +  B, C, D, E 1 – 10 
miljoner kr 

Ja Trafikverket 
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T15 Ombyggnation hållplats Bystad 

Idag har bussen svårt att komma av vägen på grund av smala bussfickor. Vidare saknas 

gångbanor mellan hållplats och anslutande vägar. 

Med anledning av det låga resandet från hållplats Bystad (färre än 10 påstigande per 

dygn) kan en ombyggnation av hållplatsen för att förbättra tillgänglighet och 

trafiksäkerhet inte prioriteras.  

Med bakgrund av ovanstående föreslås ingen åtgärd av hållplatsen. 

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

T15 b, c, e, g 2 + A, B, F Ej kostnadsbedömd Nej 

T16 Ombyggnation av korsning med väg 1675 

Korsningen är en fyrvägskorsning där en enskild väg från Limmared säteri, samt väg 

1675, ansluter till väg 27. Prognosen för 2040 på väg 1675 är cirka 1 600 f/d. Trafikflödet 

på den enskilda vägen är okänt men kan antas vara lågt (<200 f/d). Efter att ha passerat 

Limmared säteri, leder den enskilda vägen ned mot Tranemo (Hestravägen) där den 

passerar 5–10 gårdar/bebyggda fastigheter. Den enskilda vägen förgrenar sig även till 

mindre vägar vidare österut på landsbygden.   

Hastighetsbegränsningen förbi korsningen är idag 90 km/tim. ATK finns i norrgående 

riktning, men denna är placerad norr om korsningen (se åtgärd T17). 

Under workshopen den 26 februari 2020, framkom att korsningen mellan väg 27 och väg 

1675 är problematisk. Vid workshopen beskrevs att korsningen upplevs som osäker ur 

trafiksäkerhetssynpunkt, i synnerhet för trafik som ska svänga vänster in på väg 1675. 

Vidare lyfts att det är framkomlighetsproblem. Det kan vara svårt att komma ut på väg 27 

från väg 1675 med anledning av att förbipasserande trafik håller hög hastighet.  

Då flödet på sekundärvägarna skiljer sig åt, är det inte möjligt att applicera Trafikverkets 

säkerhetsklassificering av vägar (Trafikverket, 2016) fullt ut på denna korsning. Vid 

antagande om att det rör sig om en trevägskorsning (på grund av låga flöden på en av 

sekundärvägarna) uppfyller korsningen god standard med utgångpunkt från 

prognostiserade flöden för 2040 (trevägskorsning på landsbygd med ATK). 

Under tioårsperioden 2010–2019 inträffade 11 olyckor i eller i nära anslutning till 

korsningen som rapporterades in av polis och/eller sjukvård till Strada. Tre av dessa 

olyckor involverade korsande motorfordon. Två av olyckorna bedömdes vara lindriga och 

en var av allvarlig svårighetsgrad.  

Utfallet av studerad olycksstatistik och bedömningen enligt Trafikverkets 

säkerhetsklassning av vägar, behöver dock inte innebära att korsningen är välfungerande. 

Som tidigare nämnts, belystes vid studiens workshop, att det finns en problematik och en 

osäkerhet kring korsningen, i synnerhet för svängande trafik från väg 1675.   
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För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen föreslås en 

ombyggnation som underlättar för fordon på väg 1675 att svänga vänster ut på väg 27. Ett 

förslag som studerats översiktligt är att anlägga vänstersvängkörfält a på väg 27 i 

södergående riktning för svängande trafik in mot Limmared (väg 1675), se Figur 2. Vidare 

föreslås att vänsterpåsvängskörfält anläggs på väg 27 för trafik som kommer från väg 1675 

och ska söderut på väg 27 i riktning mot Tranemo. Vidare utredning får visa lämplig 

åtgärd mer i detalj. 

 

Figur 2. En möjlig lösning kan vara att anlägga vänstersvängkörfält på väg 27 i södergående 
riktning för svängande trafik in mot Limmared (väg 1675), samt vänsterpåsvängskörfält på väg 
27 i södergående riktning. Vidare utredning får utvisa vilken utformning som är lämplig.  

I kombination med åtgärd T17 (Montering av ATK i korsning med väg 1675), förbättras 

möjligheten att svänga ut från väg 1675 till väg 27. Åtgärd T17 föreslås genomföras som en 

inledande åtgärd till åtgärd T16. En tid efter genomförande av åtgärd T17, bör resultatet 

av åtgärden utvärderas och en bedömning av huruvida åtgärd T16 fortfarande är relevant 

kan då genomföras.  

Inriktningen är att åtgärden kan genomföras som så kallat typfall 1, alltså utan formell 

fysisk planläggning. 

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads-
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för genom-
förande 

T16 o 3 +  B, C, D, E, F 1 – 10 
miljoner kr 

Ja Trafikverket 
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T17 Montering av ATK i korsning med väg 1675  

Hastighetsbegränsningen förbi korsningen är idag 90 km/tim. Det finns automatisk 

trafikkontroll (ATK) i norrgående riktning, placerad precis norr om korsningen.  

Eftersom hastighetsefterlevnad är en brist som identifierats här, föreslås att ATK sätts 

upp i södergående riktning.  

Åtgärd T17 föreslås genomföras som en inledande åtgärd till åtgärd T16 (ombyggnation av 

korsning med väg 1675). En tid efter genomförande av åtgärd T17, bör resultatet av 

åtgärden utvärderas och en bedömning av huruvida åtgärd T16 fortfarande är relevant 

kan då göras.  

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads- 
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för genom-
förande 

T17 o 2 +  B, C, D, E Mindre än 1 
miljon kr 

Ja Trafikverket 

T18 Anläggande av högeravsvängskörfält på väg 27 för infart till väg 

1675 

På workshopen den 26 februari 2020 föreslogs ett högeravsvängskörfält i norrgående 

riktning i korsningen med väg 1675, mot Länghem. Ett högeravsvängskörfält medför att 

risken för upphinnandeolyckor minskar. Enligt VGU erfordras inte högeravsvängskörfält 

här med utgångspunkt från de trafikmängder som råder. Vidare kan ytterligare körfält, 

som ger en större trafikyta, snarare leda till högre hastigheter.  

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

T18 o 3 + B, C, D, E Ej kostnadsbedömd Nej 

T19 Förbjud vänstersvängande trafik från väg 27 till väg 1675  

På workshopen den 26 februari 2020 framkom ett förslag om att förbjuda 

vänstersvängande trafik från väg 27 in på väg 1675 (Storgatan). I stället skulle trafik 

hänvisas till väg 157. 

Alternativet anses ha begränsad effekt, eftersom en stor andel fordon som kommer 

norrifrån och ska in till Limmared redan hänvisas till väg 157. I och med att 

åtgärdsförlaget bedöms ha begränsad effekt utreds det inte vidare.  

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

T19 o 2 + E 
- D 

Ej kostnadsbedömd Nej 
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T20 Stängning av hållplats Limmareds säteri 

Hållplatsen Limmareds säteri har ett hållplatsläge i södergående riktning. Det är en 

hållplats som har lågt resande. Hållplatsfickan är smal och det saknas gånganslutningar 

mellan hållplatsen och närliggande vägar. Hållplatsen Limmareds säteri stängs efter 

samråd med Västtrafik. 

Åtgärden innebär att hållplatsutrustningen monteras ned samt att trafikeringen med buss 

i linjetrafik upphör (Västtrafik). Hållplatsfickan byggs bort (Trafikverket). Här bör dock 

tas i beaktande om hållplatsfickorna bör vara kvar för att fungera som service-fickor för 

ATK-anläggningarna. 

Nr Brist/proble
m som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnad
s- 
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för 
genom-
förande 

T20 b, c, e, g 2, 3 + B, C, D, E, F 
- F 

Mindre än 
1 miljon kr 

Ja Västtrafik 
och Trafik-
verket 

T21 Busstrafik leds in via Rosenlundsvägen 

På workshopen den 26 februari 2020 framkom ett förslag om att leda in bussar i 

linjetrafik som trafikerar mellan väg 27 och Limmared, via Rosenlundsvägen i stället för 

via Storgatan. Rosenlundsvägen är en enskild väg som inte anpassad för att trafikeras 

regelbundet av tung trafik. Breddning och förstärkning skulle erfordras för att vägen 

skulle fungera för linjelagd busstrafik.  

Åtgärden har låg måluppfyllnad varför det inte är aktuellt att gå vidare med åtgärden.   

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

T21 i 2 + C Ej kostnadsbedömd Nej 

T22 Åtgärder för förbättrad framkomlighet i korsning med väg 1587 

Korsningen med väg 1587 (Limmaredsvägen) är en trevägskorsning med 

vänstersvängkörfält, se Figur 3. Väg 1587 ansluter på den västra sidan och är den norra 

infarten till Tranemo tätort. Hastigheten förbi korsningen är idag 90 km/tim. Strax norr 

om korsningen finns det en gång- och cykelväg som korsar under väg 27. Under den 

senaste tioårsperioden har det inträffat två olyckor i anslutning till korsningen. I bägge 

fallen rörde det sig om upphinnandeolyckor.  



BILAGA 2A 
 

Sida 14/22 

 

 

 

Figur 3. Korsning med Rosenlundsvägen (norra) och väg 1587, Limmaredsvägen (södra). 
Bildkälla: Lantmäteriet 

Vid workshopen den 26 februari 2020 framgick det att den tunga trafiken har problem att 

svänga i korsningen med väg 1587. Det gäller framför allt fordon som kommer söderifrån 

på väg 27 och som svänger vänster in på väg 1587. På grund av den snäva radien behöver 

de hålla väldigt låg hastighet, vilket kan innebära en trafikfara.  

Åtgärder för att förbättra framkomligheten i korsningen föreslås. Ett förslag som 

studerats inom studien är att korsningen riktas upp för att förbättra svängradien för den 

tunga trafiken. Vidare kan ett högeravsvängskörfält anläggas för att ytterligare förbättra 

framkomligheten för högersvängande fordon på väg 27. Ett högeravsvängskörfält på väg 

27 mot väg 1587 medför även att risken för upphinnandeolyckor minskar. Trafikflödet i 

korsningen kommer upp till den nivå att högeravsvängskörfält kan användas enligt råd i 

VGU (Trafikverket, 2020b). Åtgärden bedöms förbättra framkomlighet och till viss del 

även trafiksäkerhet, varför den föreslås. 

För att ytterligare förbättra framkomligheten i korsningen kan vänsterpåsvängskörfält 

anläggs på väg 27 i norrgående riktning. På så sätt förbättras framkomligheten för 

vänstersvängande trafik på väg 1587 som ska vidare norrut på väg 27. Ett 

vänsterpåsvängskörfält ska utformas så att vänstersvängande trafik leds in i det egna 

körfältet utan att påverka genomgående trafik (Trafikverket, 2020a). Vidare utredning får 

visa lämplig åtgärd mer i detalj. 

 



BILAGA 2A 
 

Sida 15/22 

 

 

Korsningen mellan väg 1587 och väg 27 uppfyller inte god standard enligt Trafikverkets 

säkerhetsklassificering av vägar (Trafikverket, 2016) med utgångpunkt från 

prognostiserade flöden för 2040 (trevägskorsning på landsbygd med ATK). Föreslagna 

åtgärder i korsningen påverkar inte denna bedömning, men kan trots det anses bidra till 

att trafiksäkerheten förbättras. Det bör även beaktas att bedömningen avser korsning på 

landsbygd, och aktuell korsning angränsar till Tranemo tätort. Med anledning av att 

trafiksäkerhet inte är en identifierad brist i korsningen, utan att bristen är kopplad till 

framkomlighet för tung trafik, bedöms föreslagen åtgärd ha god måluppfyllnad och vara 

rätt för platsen.   

Inriktningen är att åtgärden kommer att kräva formell planläggningsprocess (vägplan).   

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads-
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för genom-
förande 

T22 i 3 +  B, C, D, E, F Åtgärden 
bedöms kosta 
10 – 20 
miljoner kr 

Ja Trafikverket 
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Figur 4. Exempel på möjlig korsningsutformning för anslutningen av väg 1587. Vidare utredning 
får visa lämplig åtgärd mer i detalj. 
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T23 Trimningsåtgärder i trafikplats Björsdamm 

Björsdamms trafikplats består av två trevägskorsningar som ansluter till väg 156 och är 

huvudinfarten till Tranemo tätort. Endast högersväng är tillåten i de båda korsningarna, 

men det finns inget fysiskt hinder mot att svänga vänster. Hastigheten förbi trafikplatsen 

är idag 90 km/tim.  

Identifierade brister i denna trafikplats är framkomlighetsproblem med anledning av 

snäv kurvradie för trafik som ska svänga norrut på väg 27 från väg 156. Vidare leder 

svängande fordonstrafik från väg 27 mot väg 156 till inbromsningar på väg 27 vilket 

påverkar såväl framkomlighet som trafiksäkerhet.  

Större fordon som ska svänga norrut på väg 27 måste ta ut svängen så att de kommer ut i 

mötande körfält på grund av det vägräcke som löper längs med innerkurvan. Vägräckets 

placering framgår av vit pil i Figur 5.  

Vidare föreslås att korsningspunkterna justeras med större radier för avsvängande fordon 

samt större refuger för att förhindra vänstersvängande fordon likt det förslag som WSP 

tog fram år 2005 (WSP, 2005). Vidare utredning får visa lämplig åtgärd mer i detalj. 

 

Figur 5. Björsdamms trafikplats och väg 156. Vidare utredning får visa lämplig åtgärd mer i 
detalj. Bildkälla: Lantmäteriet 

Att anlägga parallellavfarter för att underlätta för fordonstrafik att komma av väg 27, 

bedöms, vid en första bedömning, inte vara genomförbart utan att påverka befintligt 

byggnadsverk. Utgångspunkten för åtgärden är att byggnadsverket inte ska påverkas av 
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trimningsåtgärden. Möjligheten att anlägga parallellavfarter bör studeras vidare i ett 

senare skede men har räknats med vid kostnadsbedömningen i det här läget. 

Montering av ATK kan övervägas för att säkerställa hastigheten.  

Trimningsåtgärderna bedöms kunna genomföras som typfall 1.  

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads-
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för genom-
förande 

T23 j, p 3 +  B, C, D, E, F 10 – 20 
miljoner kr 

Ja Trafikverket 

T24 Stänga enskilda väganslutningar som inte erfordrar 

ersättningsväg 

I åtgärdsförslag med mötesfri landsväg M1 (Kilakorset–Limmared) och M2 (Limmared–

Tranemo) som framgår av Bilaga 2B, föreslås stängning av ett stort antal enskilda 

väganslutningar till väg 27 för att möjliggöra mittseparering. Av dessa bedöms cirka 25 

anslutningar kunna stängas utan att ersättningsväg behöver anläggas. Åtgärden bör 

inledas med en grundlig genomgång av vilka anslutningar som är lämpliga att stänga.   

Föreslagen åtgärd avser stängning av enskilda väganslutningar som inte erfordrar 

ersättningsväg. Åtgärd genomförs genom att vägdel närmast väg 27 grävs bort. Nytt dike 

anläggs utmed landsvägen och en vändplan som möjliggör för hammarvändning anläggs 

på den enskilda vägen. Åtgärden bedöms erfordra formell fysisk planläggning (vägplan). 

Då enskilda väganslutningar till väg 27 inte bedöms vara en brist/ett problem på sträckan 

väljs denna åtgärd bort. 

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

T24 l 2, 3 D, E Ej kostnadsbedömd Nej 

T25 Sidoräffling 

På sträckan mellan Kilakorset och korsningen med väg 156, genomför Trafikverket 

Underhåll beläggningsarbeten under våren 2021. I samband med dessa arbeten 

genomförs även så kallad mitträffling av nylagd beläggning. Att komplettera denna 

mitträffling med sidoräffling har övervägts inom denna åtgärdsvalsstudie, men har valts 

bort. 

Mitt- och sidoräffling är en förhållandevis kostnadseffektiv åtgärd i sammanhanget som 

har positiva effekter på trafiksäkerheten. Enligt Trafikverkets Effektsamband 

(Trafikverket, 2021), bedöms den genomsnittliga effekten av mitträffling bidra till en 

reducering av cirka 10 procent av personskadeolyckorna med bil oavsett olyckstyp.  

Trafikverket Underhåll ser dock att räffling leder till ökade underhållskostnader då 

beläggningens livslängd förkortas. Vid räffling genomförs en form av fräsning av 

beläggningen. Beläggning är extra ömtåligt i skarvar där den förseglas med en särskild 
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försegling. Om förseglingen blir förstörd, till exempel genom räffling, kan det bli vatten 

stående som kan leda till stensläpp och i värsta fall även bilda potthål.  

En omständighet som försvårar genomförande av mitt- och sidoräffling är att fräsning 

genomförs utanför Trafikverkets ordinarie baskontrakt inom beläggning. Garantitiden för 

de beläggningsarbeten som Trafikverkets entreprenörer genomför inom ordinarie 

baskontrakt, gäller inte efter att fräsning genomförts av annan entreprenör.  

Då avåkningsolyckor inte är vanligt förekommande på sträckan, i kombination med att 

sidoräffling bidrar till ökade underhållskostnader väljs denna åtgärd bort.  

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

T25 s 3 + B, D, E Ej kostnadsbedömd Nej 

T26 Planskild faunapassage 

Enligt VGU 2020 Krav (Trafikverket, 2020a) ska faunapassager i plan endast förekomma 

på vägar med ÅDT under 5000 f/d. Trafikmängderna på sträckan mellan Kilakorset och 

Limmared ligger redan år 2019 på mellan 5900 och 7000 f/d (se avsnitt 5.2 Trafikflöden i 

huvudrapporten).  

I den vägplan som togs fram 2016 avseende viltåtgärder på sträckan mellan Ätran 

(Kilakorset) och korsningen med 1676 vid Tingarör, angavs begränsad projektbudget som 

skäl till att det inte fanns möjlighet att anlägga nya planskilda passager. Befintlig 

planskild passage på sträckan, vid Ätrans passage under väg 27, kompletterades med 

strandpassage för mindre djur. Passagen uppfyller inte VGU krav för klövdjur, men den 

används av klövdjur. Viltpassage i plan anlades vid Kärraholm och Tingarör.  

Vid Kärraholm planerar Trafikverket, sedan tidigare, att komplettera med 

viltvarningssystem. Vilken typ av system som ska anläggas är ännu inte klarlagt varför 

tidplanen för denna åtgärd är oklar. 

Med anledning av att sträckan nyligen har utretts och åtgärdats för vilt, föreslås inte 

planskild faunapassage som åtgärd. Vidare hanteras inte någon av de brister och problem 

som identifierats under studien. Det är dock viktigt att de befintliga viltpassagernas 

funktion bibehålls och inte störs av andra föreslagna åtgärder på sträckan.  

Eventuella åtgärdsbehov avseende passager för stora däggdjur ska, enligt Riktlinje 

Landskap (Trafikverket, 2019a), ske utifrån metod i Analys av infrastrukturens 

permeabilitet för klövdjur samt Ekologisk uppföljning av planskilda passager för 

landlevande däggdjur - principer och metoder för väg och järn. 

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

T26 
 

3 + B, D, E Ej kostnadsbedömd Nej 
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T27 Kartlägga behov av sidoområdesåtgärder 

I problemstudien från år 2005 (WSP, 2005), genomfördes en kartläggning av bland annat 

förekomsten av fasta hinder och olämpliga utformningar i sidoområdet på sträckan 

mellan Kilakorset och länsgränsen. Åtgärdsförslag togs fram vilka tilldelades en 

prioriteringsordning beroende på hur angelägen åtgärden bedömdes vara. Merparten av 

åtgärderna avsåg uppsättning av räcke. Andra sidoområdesåtgärder som föreslogs var 

förlängning av ett antal trummor och borttagning av stenblock.  

Merparten av de mer angelägna sidoområdesåtgärderna som föreslogs i problemstudien 

har utförts. Eftersom det kan konstateras att åtgärder kvarstår, rekommenderas att en 

översiktlig kartläggning genomförs för att identifiera kvarstående behov avseende 

sidoområdesåtgärder på sträckan.   

Åtgärden avser att kartlägga kvarstående sidoområdesåtgärder på sträckan mellan 

Kilakorset och Tranemo, med utgångspunkt från tidigare framtagen problemstudie (WSP, 

2005).  Åtgärden inleds med genomförande av en nulägesinventering där sträckan 

inventeras och jämförs med de åtgärder som pekats ut i tidigare genomförs 

problemstudie. Därefter ges en överblick avseende omfattning av åtgärdsbehov. 

Kostnadsuppskattningen nedan avser kartläggning/nulägesinventering.  

Åtgärden genomförs lämpligen tillsammans med åtgärd S5, som avser att kartlägga behov 

av sidoområdesåtgärder på sträckan mellan Tranemo och länsgränsen. Genom att 

samordna dessa kartläggningar kan kostnaden för inventeringen/utredningen sannolikt 

reduceras.  

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads-
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för genom-
förande 

T27 s 2 +  B, D, E Mindre än 1 
miljon kr 

Ja Trafikverket 
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3. Potentiella effekter och konsekvenser 

3.1 Framkomlighet 

Föreslagna åtgärder inom 2A bidrar till förbättrad framkomlighet i flera korsningar. På 

sträcka kommer framkomligheten att vara oförändrad för samtliga trafikslag med 

undantag för kollektivtrafiken. Då antalet hållplatser på sträckan reduceras, kommer 

framkomligheten för kollektivtrafiken att förbättras.  

Framkomligheten förbättras i de korsningspunkter där brister kopplat till framkomlighet 

identifierats.  

3.2 Trafiksäkerhet 

De åtgärder som föreslås på sträckan mellan Kilakorset och Tranemo inom paket 2A, 

avser huvudsakligen korsnings- och hållplatsåtgärder. Korsningsåtgärderna syftar främst 

till att förbättra trafiksäkerheten i korsningarna.  

Korsningen med väg 1674 vid Västergärdet är olycksdrabbad varför en stängning i 

enlighet med tidigare genomförd ÅVS kommer att ha en positiv effekt på trafiksäkerheten 

på den aktuella platsen. Att korsningen med Tingarör får en ökad belastning bedöms inte 

medföra problem varken avseende kapacitet eller trafiksäkerhet. 

De åtgärder som föreslås inom paket 2A minskar inte risken för att trafikanter genomför 

farliga omkörningar.   

3.3 Transportutsläpp 

I och med att åtgärder i bilaga 2A avser åtgärder med utgångspunkt från nuvarande 

hastighetsbegränsning 90 km/tim, kommer åtgärderna ha ingen eller marginell påverkan 

på transportutsläpp. Det som kan ha effekt, är de åtgärder som bidrar till att göra 

kollektivtrafiken mer attraktiv för arbetspendling. Om fler väljer att resa kollektivt, i 

stället för att resa med egen bil, kommer det att generera mindre mängd transportutsläpp 

än om personerna fortsätter att arbetspendla med egen bil. 

3.4 Omgivningspåverkan 

Åtgärder i denna bilaga avser huvudsakligen ombyggnation av befintlig infrastruktur, till 

stor del inom befintligt vägområde. De åtgärder som avser anläggande av 

vänstersvängskörfält och öglor kommer att kräva att ny mark tas i anspråk. Åtgärderna 

kan medföra att bullernivåer för enskilda fastigheter påverkas men i låg utsträckning.  

3.5 Kollektivtrafik 

Att antalet hållplatser utmed sträckan reduceras, bidrar till att restidskvoten för buss 

jämfört med bil kan minska då stoppen utmed sträckan blir färre. Det får till följd att 

kollektivtrafikresor med buss blir mer konkurrenskraftiga gentemot resor med bil i 

stråket. Kvarvarande hållplatser byggs om och får en förbättrad standard vilket förbättrar 

trafiksäkerheten, samt tillgängligheten för personer med funktionsvariation.   



BILAGA 2A 
 

Sida 22/22 

 

 

På den aktuella sträckan föreslås att följande hållplatser stängs: Kärraholm, Platö och 

Limmared säteri. Hållplats Västergärdet stängs i enlighet med tidigare genomförd ÅVS. 

Hållplatserna Tingarör och Kindsboda byggs om och får en högre standard avseende 

tillgänglighet och trafiksäkerhet.  

3.6 Oskyddade trafikanter 

Gångtrafikanter kan antas vara nästintill obefintliga längs med väg 27 i dagsläget, 

förutom i anslutning till busshållplatser. Även om det är långa avstånd mellan 

målpunkter på utredningssträckan, kan en låg andel av trafikanterna på väg 27 antas vara 

cyklister.  

Mellan Tranemo tätort och Limmared finns en gång- och cykelbana på den gamla 

banvallen. Övriga sträckor innebär omvägar för cyklister om de inte använder väg 27.  

Att flera hållplatser med trafiksäkerhetsbrister stängs, bidrar sannolikt till att antalet 

gångtrafikanter utmed väg 27 minskar. Föreslagna åtgärder förbättrar trafiksäkerheten i 

anslutning till kvarvarande hållplatser. I övrigt är situationen oförändrad för oskyddade 

trafikanter jämfört med idag.  

3.7 Dispenstrafik 

De åtgärder som föreslås kommer inte påverka möjligheten att tillåta dispenstrafik på 

sträckan då vägbredden är oförändrad.  
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Bilaga 2B till ÅVS väg 27 – Väg 154 (Kilakorset) till länsgräns 

 

 

Tänkbara åtgärder delsträcka 2 mellan 

Kilakorset och Tranemo för mötesfri landsväg 

1. Bakgrund  
I denna bilaga presenteras tänkbara åtgärder för att möjliggöra för ombyggnation till 

mötesfri landsväg (s.k MLV) med 40 procent omkörningssträcka och 

hastighetsbegränsning 100 km/tim på sträckan mellan väg 154 (Kilakorset) och 

korsningen med väg 156 (trafikplats Björsdamm) i Tranemo. Den aktuella vägsträckan är 

cirka 21 km. Nuvarande hastighetsbegränsning på sträckan är 90 km/tim med sänkt 

hastighet till 70 km/tim förbi flera korsningar. För att en höjning av 

hastighetsbegränsningen ska vara aktuell erfordras mittseparering.  

De åtgärder som presenteras i denna bilaga har formats i syfte att studera 

genomförbarhet samt för att erhålla underlag för att kunna räkna på förslagets 

lönsamhet. Översiktliga principförslag som har tagits fram med utgångpunkt från VGU 

2020 för att visa på åtgärdens genomförbarhet och för att fungera som underlag för 

framtagande av grov kostnadsindikation (GKI) och samlad effektbedömning (SEB). 

Typsektioner för mötesfri väg baseras dock på VGU 2022. För respektive delsträcka (M1 

respektive M2) har såväl EVA-kalkyl, klimatkalkyl, GKI samt SEB tagits fram. 

2. Förutsättningar 
I ett första skede i processen antogs att befintlig vägbredd på 9 meter var tillräcklig för att 

inrymma ett körfält i vardera riktningen med mittseparering i form av vägräcke. Då vägen 

ingår i funktionellt prioriterat vägnät för godstrafik, ska hänsyn tas till 

dispenstransporter. Under perioden 2011–2020, har det gått cirka 100–200 

dispenstransporter per år på väg 27 på hela, eller delar av sträckan mellan Gislaved och 

Borås. Eftersom det inte finns något parallellvägnät att hänvisa dispenstrafiken till, är det 

angeläget att väg 27 fortsatt kan trafikeras av fordon med bredd upp till 4,5 meter.  

Vid mötesfri landsväg och referenshastighet 100 km/tim, behöver särskild hänsyn tas till 

korsningspunkternas utformning och placering i förhållande till omkörningssträckorna. 

Fyrvägskorsningar ska förekomma endast vid låga trafikflöden på minst den ena 

sekundärvägsanslutningen (ÅDT <100 f/d).  Större korsningspunkter utformas i 

möjligaste mån som trevägskorsningar med vänstersvängkörfält, eller som planskilda 

korsningar. Vid enskilda anslutningar eller vägar med lågt ÅDT, ska i första hand ”höger 

in, höger ut” väljas kombinerat med möjlighet att vända längre fram. Om detta inte är 
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möjligt kan korsningen utformas typ ”ögla”/”bandyklubba” eller väntficka med öppning i 

mitträcket.  

I vissa fall kan det vara aktuellt med en lokal hastighetssänkning. Om korsningen är 

olycksdrabbad eller att det är dålig sikt, bör hastighetsbegränsningen i första hand sänkas 

till 80 km/tim. Om korsning är komplex eller det finns oskyddade trafikanter som korsar 

vägen kan en sänkning till 60 km/tim övervägas.  

3. Ombyggnation till mötesfri landsväg  
I kommande avsnitt följer översiktlig beskrivning av de åtgärder som erfordras för att 

bygga om väg 27 mellan Kilakorset och Tranemo till en mötesfri landsväg med 40 procent 

omkörningssträcka. Sträckan har delats in i två delsträckor, M1 och M2, med 

utgångspunkt från vägens karaktär, trafikflöden samt för att underlätta för fortsatt 

planeringsarbete.  Åtgärderna för inriktning 2B har inte delats upp i delåtgärder på 

samma sätt som övriga inriktningar då ombyggnation till mötesfri väg ses som en åtgärd.  

Den första delsträckan benämns M1 och sträcker sig mellan korsningen med väg 154 

(Kilakorset) fram till och med korsningen med väg 157 vid Limmared. Delsträcka M2 tar 

vid söder om korsningen med väg 157 och sträcker sig till och med trafikplats Björsdamm 

i södra Tranemo, se Figur 1 nedan.  

Mötesfri landsväg med 40 procent omkörningsbara sträckor innebär att sträckan ska ha 

sammanlagt cirka åtta km omkörningssträcka i vardera riktningen mellan Kilakorset och 

Tranemo. Förslag på omkörningssträckor har tagits fram för att visa genomförbarheten 

av åtgärd M1 och M2. Föreslagen placering av omkörningssträckor redovisas översiktligt i 

Bilaga 5. 

Ombyggnationen till mötesfri landsväg och den breddning som det medför, innebär att 

befintligt viltstängsel på sträckan behöver anpassas till ny vägbredd. Vidare krävs 

anpassningar på de platser där befintliga väganslutningar tas bort, samt där korsningar 

byggs om eller där planskilda korsningar anläggs.  

Åtgärden innebär även att nya räcken sätts upp, såväl mitträcke som sidoräcken där så 

erfordras. På de platser där busshållplatser stängs, byggs hållplatsfickorna bort i samband 

med att väg 27 breddas. Flera enskilda väganslutningar stängs för att möjliggöra för 

mittseparering och höjd hastighetsbegränsning. Ny enskild väg anläggs för att skapa ny 

färdväg för när befintliga anslutningar tas bort. 

De åtgärder som ingår i M1 respektive M2 ska ses som ett förslag som visar på 

genomförbarheten av att bygga om den aktuella vägsträckan till en mötesfri landsväg. 

Vidare har åtgärdsförslagen använts som underlag för att ta fram en grov 

kostnadsindikation (GKI) per delsträcka. Om åtgärderna ska genomföras, måste en 

vägplan tas fram där val av omkörningssträckor och korsningsåtgärder utvärderas på nytt 

med de mer detaljerade underlag som då tas fram 
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Nedan beskrivs föreslagna åtgärder med bedömning av måluppfyllnad gentemot de mål 

som satts upp för åtgärderna. I det avslutande avsnittet förs resonemang kring 

åtgärdernas effekter och konsekvenser på en översiktlig nivå. Dessa resonemang har legat 

till grund för den utvärdering som genomförts gentemot kommunala-, regionala-, 

transportpolitiska mål, såväl som för de mål som satts upp för de åtgärder som föreslås i 

studien. EVA-kalkyl, Klimatkalkyl, GKI och SEB som tagits fram för både M1 och M2.  

 

Figur 1. Utbredning av delsträcka M1 respektive M2. 

M1 Mötesfri landsväg delsträcka 1 – Kilakorset till Limmared (väg 

157) 

Delsträcka M1 sträcker sig mellan Kilakorset (korsningen med väg 154) och Limmared 

(till och med korsningen med väg 157) och är cirka 14,9 km. Sträckan har en ÅDT på cirka 

5 900 f/d, varav cirka 16 procent är tung trafik. Prognosen för år 2040 är 7 300 f/d, varav 

cirka 19 procent är tung trafik. En sammanställning över trafikflöde och prognoser för 

2040 framgår av huvudrapporten. 

På delsträcka M1 saknas alternativa vägar för oskyddade trafikanter att röra sig längs med 

väg 27. Av den anledningen föreslås här en typsektion som inrymmer vägrensseparering 

av GCM-trafikanter. Möjlighet att korsa tvärs väg 27 anordnas i anslutning till 

kvarvarande busshållplatser. 

Utmed sträcka M1 passerar väg 27 genom Vassgårdenområdet, som är ett utpekat 

riksintresse för naturvård (se huvudrapport). Området kan påverkas negativt av 

breddningen av vägen, vilket innebär att extra stor hänsyn måste tas vid val av hur vägen 

breddas för att rymma mittseparering.  



BILAGA 2B 
 

Sida 4/34 

 

Utmed sträckan består marken huvudsakligen av moränjordar samt till viss del fast mark 

med berg. Risken för att berggrunden innehåller förhöjda halter av sulfider är låg, 

detsamma gäller för att marken skulle bestå av sulfatjordar. Utmed vissa kortare partier 

löper väg 27 i bergsskärning. Berggrunden i området består av främst av granitisk-

granodioritisk gnejs, vilket sällan är associerat med förhöjda halter av sulfider. Utmed 

sträcka M1 passerar väg 27 flera områden med torv, mossetorv respektive kärrtorv som 

dominerande jordart.   

Förekomsten av invasiva arter har kontrollerats genom SLU Artdatabanken (Sveriges 

Lantbruksuniversitet, 2022). Utmed den aktuella vägsträckan finns en observation av 

invasiva arter i form av Jätteloka som identifierats i nära anslutning till korsningen med 

väg 1673 vid Tingarör. Observationen inrapporterades år 2015. Då det inte har 

genomförts någon naturvärdesinventering går det inte att utesluta att det finns ytterligare 

invasiva arter utmed sträckan 

Trafikverket (enhet Underhåll Beläggning Väst) menar att det finns risk för förekomst av 

tjärasfalt/PAH-asfalt på den aktuella vägsträckan, men att risken bedöms vara liten. 

Föreslagna åtgärder bedöms inte påverka några kända fornlämningar. 

Med utgångspunkt från VGU 2022, behöver väg 27 breddas från nuvarande 9 meter till 

11,5 meter på de sträckor där det ska vara ett körfält i vardera riktningen inklusive 

mitträcke (1+1 väg) och vägrensseparering (1,5 meter på vardera sida). Denna breddning 

möjliggör för dispenstrafik att komma fram. För att erhålla mötesfri väg med ett 

omkörningsfält (2+1-väg) erfordras vägbredd på 15,5 meter. Mötesfri väg med två 

omkörningsfält (2+2-väg) kan inrymmas om väg 27 breddas från 9 meter till 18,5 meter. 

Typsektioner för delsträcka M1 framgår av Figur 2 på nästa sida.  

 

 

 



BILAGA 2B 
 

Sida 5/34 

 

 

Figur 2. Typsektioner som används för delsträcka M1 avseende mötesfri väg med 
vägrensseparering.  
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Kostnadsbedömningen i nedanstående tabell avser kostnad från framtagen GKI för 

delsträcka M1 (GKI med objektnr VVA2660). De antaganden som ligger till grund för 

kostnadsbedömningen framgår av aktuell GKI. Åtgärder som valts bort och är skrivna 

med grå färg är inte med i summeringen.  

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Uppskattad 
kostnad 

Gå 
vidare 

Ansvarig för 
genomförande 

M1 b, c, e, g, k, l, m, 
n, r, s 

3, 4 + A, B, C, D, E, F 
- E, F 

680 mnkr Ja Trafikverket 

 

Breddning av bro (15-834-1) över Ätran, söder om Kilakorset  

Befintlig bro över ån Ätran är belägen precis söder om Kilakorset. Nuvarande fria 

brobredd är 9 meter, se Figur 3. Den totala brolängden är 30,8 meter (se Figur 4). 

För att inrymma mitträcke och möjliggöra för vägrensseparering, erfordras en breddning 

av befintlig bro med 2,5 meter. Breddningen bedöms kunna genomföras genom att 

vardera sida av bron breddas cirka 1,25 meter.  

 

Figur 3. från relationshandling daterad 2006 som togs fram i samband med en reparation av 
bron. (Källa: Trafikverket BaTman) 

 

Figur 4. Elevation från relationshandling daterad 2006 som togs fram i samband med en 
reparation av bron. (Källa: Trafikverket BaTman) 



BILAGA 2B 
 

Sida 7/34 

 

Anläggande av s.k ögla för vänstersväng mot enskild väg till Kärraholm 

Korsningen är idag en fyrvägskorsning med hållplatslägen på båda sidor av väg 27. Strax 

sydost om korsningen ligger en mindre rastplats, i båda riktningarna, med 

informationstavlor om Tranemo kommun.  

Som tidigare nämnts, ligger korsningen i Vassgårdenområdet, ett område mellan Ätran 

och väg 1676 som är utpekat som riksintresse för naturvård. Området kan påverkas 

negativt av bland annat schaktning, utfyllnad och markavvattning.  

Korsningen fungerar också som en passage för vilt, då det är uppehåll i viltstängslet. Att 

detta är en lämplig plats för passage beror delvis på att det är långt ifrån bebyggelse och 

att trafikmängden på de anslutande vägarna är väldigt låg. Korsningen vid Kärraholm var 

en av de två planpassager för vilt som anordnades i samband med att viltstängsel anlades 

på sträckan mellan Ätran (Kilakorset) och korsningen mellan väg 27 och väg 1676, vid 

Tingarör. Den andra planpassagen för vilt anlades vid korsningen med väg 1676 vid 

Tingarör. 

Vid Kärraholm planerar Trafikverket, sedan tidigare, att komplettera med 

viltvarningssystem. Vilken typ av system som ska anläggas är ännu inte klarlagt varför 

tidplanen för denna åtgärd är oklar.  

Eftersom korsningen är en passage för vilt, samt att det är låga trafikflöden från 

anslutande vägar, anses det lämpligt att anslutningarna kan vara kvar med tillfälligt 

uppehåll i mitträcket. Det förutsätter dock att ögla (även kallad bandyklubba) för 

vänstersväng anläggs i södergående riktning. En ögla innebär att vänstersvängande 

fordon från primärväg först svänger höger till ett körfält som ansluts till primärvägen 

genom stopplikt. För norrgående trafik föreslås att förbud mot vänstersväng genomförs 

då vändmöjlighet finns vid Kilakorset. Det medför en förlängd resväg på cirka fyra km.  

Även stängning av hållplats Kärraholm föreslås vilket beskrivs mer ingående senare i 

denna bilaga. Om denna hållplats bibehålls, bör hastigheten sänkas förbi Kärraholm med 

anledning av korsande oskyddade trafikanter. 

Stängning/rivning av väganslutning från väg 1674 till väg 27 vid Västergärdet 

Väganslutningen från väg 1674 (Ingestorpsvägen) stängs i enlighet med 

Åtgärdsvalsstudie väg 27 Västergärdet och Tingarör (Trafikverket, 2019c). I samband 

med att anslutningen stängs överlåts väghållarskapet för väg 1674 till kommunalt eller 

enskilt väghållarskap. Observera att stängning av denna väganslutning är avhängt 

genomförande av andra åtgärder vilka framgår av tidigare genomförd ÅVS (Trafikverket, 

2019c). Denna åtgärd avser att väg 1674 rivs närmast anslutningen till väg 27 och att nytt 

dike anläggs. Även stängning av hållplats Västergärdet föreslås vilket beskrivs mer 

ingående senare i denna bilaga.  

Anläggande av ny trafikplats och gc-port i korsningen med väg 1676 Tingarör 

Korsningen mellan väg 27 och väg 1676 vid Tingarör är idag en fyrvägskorsning med 

vänstersvängkörfält i båda riktningarna samt busshållplatser på båda sidor av vägen. Det 

saknas gångförbindelse mellan hållplatslägena och de anslutande vägarna. Vidare saknas 

säker gångpassage över väg 27.  
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Hastigheten förbi korsningen är idag 70 km/tim. Det finns automatisk 

trafiksäkerhetskontroll med kamera (ATK) i båda färdriktningarna. Korsningen fungerar 

också som en passage för vilt, då det är uppehåll i viltstängslet. Ett viltvarningssystem 

finns, som upplyser förarna om det är vilt i närheten av korsningen. 

Under den senaste tioårsperioden har det skett en singelolycka med en cyklist och en 

upphinnandeolycka i anslutning till korsningen, vilket ses som ett lågt antal olyckor för 

den här typen av korsning. I tidigare ÅVS Åtgärdsvalsstudie väg 27 Västergärdet och 

Tingarör (Trafikverket, 2019c) föreslås att korsningen byggs om till förskjutna 

trevägskorsningar i enlighet med WSP:s utredning från 2005 . Motiveringen till det var 

trafiksäkerhetsskäl.  

En lösning med trevägskorsningen bedöms inte förbättra trafiksäkerheten nämnvärt då 

andelen korsande trafik via väg 1676 bedöms vara låg. Vidare är det svårt att få till en bra 

lösning för oskyddade trafikanter om korsningen byggs om till två förskjutna 

trevägskorsningar. Anledningen till det är att hållplatserna skulle hamna ett par hundra 

meter från pendelparkeringen.  

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det att föredra att oskyddade trafikanter kan korsa väg 27 

planskilt, i synnerhet när hållplats Tingarör är identifierad som en hållplats med god 

potential för ett ökat kollektivtrafikresande. Vid ombyggnation av aktuell vägsträcka 

föreslås att korsningen med väg 1676 byggs om till en planskild korsning. I och med det 

erfordras ingen lokal hastighetssänkning. Trafikplatsen möjliggör för trafik mellan 

Länghem och Svenljunga att korsa väg 27 planskilt. Genom att anlägga en tunnel för 

gång- och cykeltrafikanter kan även oskyddade trafikanter korsa planskilt utan att hamna 

i konflikt med trafiken på väg 27.  

Tingarör kan eventuellt vara en möjlig placering för planskild faunapassage. Planskild 

korsning kan i så fall kombineras med planskild faunapassage. Huruvida denna placering 

är lämplig för planskild faunapassage utreds i senare planskede.  

I samband med att anslutningen från väg 1674 till väg 27 stängs, kommer trafik flyttas 

över från väg 1674 till väg 1676. Enligt Åtgärdsvalsstudie väg 27 Västergärdet och 

Tingarör (Trafikverket, 2019c), rör det sig om cirka 600 fordon per dygn (ÅDT) för 

prognosår 2040. Den ökade trafikmängden innebär inte några kapacitetsproblem i 

korsningen, vare sig korsningen vid Tingarör är en fyrvägskorsning eller byggs om till 

planskild korsning.  
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Figur 5. Exempel på möjlig utformning av planskildhet i korsningen med väg 1676. Tunnel för 

gång- och cykeltrafik med tillhörande gång- och cykelväg framgår ej av principförslag. Vidare 
utredning får utvisa vilken utformning som är lämplig. Bakgrundsbild: Lantmäteriet. 

Anläggande av planskildhet för enskild väg vid Yttre Holm 

Korsningen vid Yttre Holm är en fyrvägskorsning med busshållplatser på båda sidor av 

vägen. De anslutande vägarna är enskilda och kommer från Grälåsa (sydvästra sidan) och 

från Yttre Holm (nordöstra sidan).   

För att skapa plats för omkörningsfält, samt för att samla ihop enskilda vägar i området, 

föreslås att en planskild korsning anläggs här (se Figur 6). De två berörda enskilda 

vägarna leds om till den nya bron över väg 27.  

Trafikförslag enligt Figur 6 visar exempel på utformning och placering av planskildhet vid 

Yttre Holm. Topografiskt finns det platser i närheten där väg 27 löper i bergskärning vilka 

kan användas för anläggande av planskildhet. 
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Figur 6. Exempel på placering och utformning i plan för bro för enskild väg vid Yttre Holm. Vidare 
utredning får utvisa vilken utformning som är lämplig. Bakgrundsbild: Lantmäteriet. 

Åtgärder för oskyddade trafikanter vid hållplats Kindsboda och i korsning med väg 

1673 

Fyrvägskorsningen med väg 1673 föreslås behållas på grund av låga trafikflöden på 

anslutande väg 1673, cirka 251–500 f/d enligt NVDB (mätvärden från 2009 och 2016). 

Sett till nuvarande hastighetsbegränsning och trafikflöden uppfyller korsningen inte god 

standard enligt Trafikverkets säkerhetsklassificering av vägar (Trafikverket, 2016).  

Korsningen bedöms vara väl utformad med vänstersvängfält och det är god sikt. De 

brister som identifierats här avser att det saknas möjlighet oskyddade trafikanter inte kan 

ta sig till hållplats på ett trafiksäkert sätt. Vidare saknas det gångväg till hållplats från 

anslutande vägar. Bussen har svårt att komma av vägen på grund av smala hållplatsfickor. 

För att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter i korsningen 

med väg 1673 vid Kindsboda, föreslås att gångpassage med mittrefug anläggs. På så sätt 

kan oskyddade trafikanter passera ett körfält i taget. I samband med projekteringen av 

mötesfri landsväg, bör en översyn av hållplatslägenas placering genomföras. Med fördel 

flyttas ett hållplatsläge så att enbart en gångpassage erfordras över väg 27. Vidare anläggs 

gångvägar mellan intilliggande väganslutningar och hållplatslägen. Även gångväg till 

pendelparkeringen som ligger strax norr om väg 27 bör tillkomma.  

Bussfickorna breddas och bör sannolikt även förlängas för att förenkla både inbromsning 

och möjliggöra för acceleration för bussen.  

En lokal hastighetssänkning till 80 km/tim förbi korsningen med väg 1673 erfordras med 

hänsyn till de oskyddade trafikanter som korsar väg 27. För att förbättra 

hastighetsefterlevnaden föreslås att ATK sätts upp i bägge riktningar. Genom reducering 

av hastigheten till 80 km/tim i kombination med ATK kan god standard enligt 
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Trafikverkets säkerhetsklassificering av vägar (Trafikverket, 2016) uppfyllas sett till 

nuvarande trafikflöden. 

Anläggande av planskildhet vid Bystad 

Korsningen vid Bystad är i dagsläget en fyrvägskorsning med busshållplatser på båda 

sidor av väg 27. De anslutande vägarna är enskilda och kommer från byn Slätte och 

fastigheter längre bort (sydvästra sidan) respektive från Bystad och fastigheter längre bort 

mot Månstadsån/Limmared (nordöstra sidan). 

Att bibehålla dessa anslutningar till väg 27 bedöms inte vara lämpligt då det erfordras en 

lokal hastighetssänkning. Det är inte lämpligt här då det bidrar till att det blir många 

avsnitt med lokal hastighetssänkning på sträckan med mötesfri landsväg. Korsningen 

ligger också i direkt anslutning till en planerad sträcka med omkörningsfält.  

Att stänga anslutningarna och anordna alternativa vägar bedöms komplicerat, i synnerhet 

på den sydvästra sidan av väg 27 där det är ont om alternativa vägar. Med bakgrund av 

ovanstående, föreslås att korsningen med väg 27 vid Bystad ersätts med en planskildhet 

över väg 27. 

Förslag på hur planskildhet kan anordnas presenteras i Figur 7. Planskildheten innebär 

att de som bor och verkar väster om väg 27 kan ta sig till väg 157 utan någon längre 

omväg, och därifrån vidare mot Limmared eller ut på väg 27. Planskildheten kan även 

anordnas med så kallad höger in/höger ut.  
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Figur 7. Exempel på placering och möjlig utformning i plan för planskildhet för enskild väg vid 
Bystad. Vidare utredning får utvisa vilken utformning som är lämplig. Bakgrundsbild: 
Lantmäteriet. 

Cirkulationsplats i korsning med väg 157 

Korsningen med väg 157 är den avslutande delen i söder för delsträcka M1. Det är en 

fyrvägskorsning mellan väg 27/157 samt en enskild väg som når en fastighet. Korsningen 

kan ses som entrén norrifrån mot orterna Limmared och Tranemo.  

Korsningen har relativt höga trafikflöden redan i dagsläget och prognos för 2040 är cirka 

4 000 f/d på väg 157, respektive 7 000–7 300 på väg 27 i anslutning till korsningen.  

Under tioårsperioden 2010–2019 inträffade fyra olyckor i direkt anslutning till 

korsningen som rapporterades in av polis och/eller sjukvård till Strada. Två av dessa 

olyckor var upphinnandeolyckor med motorfordon med lindrig utgång. En olycka var en 

singelolycka som inte kategoriseras som en personskadeolycka.  Den fjärde olyckan 

involverade cykel/moped-motorfordon med måttlig svårighetsgrad. Kollision med älg har 

inrapporterats två gånger under perioden, en gång norr om korsningen och en gång söder 

om korsningen.  

Sett till nuvarande utformning och prognostiserade flöden för 2040, uppfyller korsningen 

inte god standard enligt Trafikverkets säkerhetsklassificering av vägar (Trafikverket, 

2016).  God standard kan inte heller uppnås genom hastighetssänkning (60 alt 80 

km/tim). Med utgångpunkt från det, samt det faktum att korsningen är en entré till 

Limmared och Tranemo, föreslås att en cirkulationsplats anläggs här. Cirkulationsplatsen 

dimensioneras lämpligen utifrån 60 km/tim med anledning av korsande gång- och 
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cykeltrafik. Genom att anlägga gång- och cykelpassager i korsningen kan oskyddade 

trafikanter röra sig från Limmared och vidare norrut på väg 27 (pga vägrensseparering). 

Principförslag för en cirkulationsplats i korsningen framgår av Figur 8. 

Anläggande av en cirkulationsplats medför att trafiksäkerheten i korsningspunkten 

förbättras. Enligt Trafikverkets Effektsamband (Trafikverket, 2021) är cirkulationsplats 

den säkraste korsningstypen i plan och som reducerar antalet bilolyckor, särskilt med 

avseende på antal dödade och svårt skadade. 

 

Figur 8. Exempel på cirkulationsplats i korsningen mellan väg 27/väg 157/enskild väg. Vidare 
utredning får utvisa vilken utformning som är lämplig. 

Viltåtgärder  

I den vägplan som togs fram 2016 avseende faunaåtgärder på sträckan mellan Ätran 

(Kila) och korsningen med 1676 vid Tingarör, angavs begränsad projektbudget som skäl 

till att det inte fanns möjlighet att anlägga nya planskilda passager. Befintlig planskild 

passage på sträckan, vid Ätrans passage under väg 27, kompletterades med strandpassage 

för mindre djur. Passagen uppfyller inte VGU krav för klövdjur, men enligt uppgift från 

Trafikverket, används den även av klövdjur. Viltpassage i plan anlades vid Kärraholm och 

Tingarör. 

Enligt VGU Krav (Trafikverket, 2020a) ska faunapassager i plan endast förekomma på 

vägar med ÅDT under 5 000 f/d. Trafikmängderna på sträckan mellan Kilakorset och 

Limmared låg år 2019 på mellan 5 900 och 7 000 f/d (se huvudrapport). Det innebär att 



BILAGA 2B 
 

Sida 14/34 

 

två planskilda faunapassager erfordras på sträckan vid ombyggnation av väg 27 till en 

mötesfri landsväg.  

Enligt Riktlinje Landskap (Trafikverket, 2019a), ska åtgärdsbehov avseende passager för 

stora däggdjur ske utifrån metod i Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur 

samt Ekologisk uppföljning av planskilda passager för landlevande däggdjur - 

principer och metoder för väg och järnväg. Det innebär att arbetet inleds med en 

fördjupad faunautredning. 

I området går de flesta dalar från nordost till sydväst vilket innebär att det är i denna 

riktning som djuren huvudsakligen rör sig. Väg 27 går från sydost till nordväst, varpå 

korsningarna mellan vilt och väg 27 blir nästan vinkelrät. Terrängen och den vinkel som 

viltet korsar väg 27 kan medföra att det längs med sträckan finns skärningar och bankar 

där det finns höjdstöd för planskilda passager. Om det anses lämpligt kan dessa 

planskilda faunapassager anläggas tillsammans med de planskildheter som föreslås enligt 

tidigare presenterade åtgärder. 

Vid genomförande av en fördjupad faunautredning är det viktigt att inkludera järnvägen i 

analysen då även den fungerar som en barriär i stråket. Detta för att inte bygga in eller 

skapa nya problem vid genomförande av viltåtgärder på sträckan. 

Stängning av busshållplatser 

I samband med ombyggnationen till mötesfri landsväg föreslås att följande hållplatser 

stängs/rivs:  

• Kärraholm 

• Västergärdet 

• Platö 

• Holm 

• Bystad. 

 

Med anledning av det låga antalet resande från ovanstående hållplatser, färre än 10 

påstigande per dygn, kan ombyggnation för att förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet 

inte prioriteras. Genom att antalet hållplatser minskar kan restiden för buss i linjetrafik 

reduceras, vilket leder till att restidskvoten för busstrafik kan förbättras något.  

Vid hållplats Kärraholm har bussar svårt att komma av vägen på grund av smala 

hållplatsfickor och det saknas plattform. Bakom hållplatsläge B löper ett vägräcke och det 

är en brant sluttning bakom räcket. För hållplats Kärraholm är det med nuvarande 

utformning inte möjligt för resenärer att vänta på bussen på ett trafiksäkert sätt. 

Resenärer kan istället hänvisas till hållplats Kilabro som är belägen cirka 2 km norr om 

hållplats Kärraholm. Vidare skulle en ombyggnation av hållplatsen påverka området med 

riksintresse för naturvård. 

Stängning av hållplats Västergärdet föreslås sedan tidigare i  Åtgärdsvalsstudie väg 27 

Västergärdet och Tingarör (Trafikverket, 2019c). Observera att stängning av denna 

väganslutning är avhängt genomförande av andra åtgärder vilka framgår av tidigare 
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genomförd ÅVS (Trafikverket, 2019c). Resenärer hänvisas till närliggande hållplats 

Tingarör. 

Resenärer som använder hållplats Platö kan hänvisas till hållplats Tingarör, cirka 1,5–2 

km norrut på väg 27. Resenärer som avvänder hållplats Holm kan hänvisas till hållplats 

Kindsboda som är belägen cirka 2 km söderut utmed väg 27. Både hållplats Tingarör och 

hållplats Kindsboda har pendelparkeringar. 

Åtgärden innebär att hållplatsutrustningen monteras ned samt att trafikeringen med buss 

i linjetrafik upphör (Västtrafik). Hållplatsfickorna byggs bort i samband med av väg 27 

breddas för att inrymma mötesfri landsväg (Trafikverket). 

M2 Mötesfri landsväg delsträcka 2 – Limmared till Tranemo 

Delsträcka M2 sträcker sig mellan Limmared (söder om korsningen med väg 157) och 

Tranemo (till och med tpl Björsdamm) och är cirka 5,6 km. Sträckan har en ÅDT på cirka 

7000 f/d (2019) i snittet mellan korsningen med väg 1675 (Storgatan) och väg 1587 

(Limmaredvägen), varav cirka 14,6 procent är tung trafik. Prognosen för år 2040 är 8600 

f/d, varav cirka 17,9 procent är tung trafik. Söderut mot trafikplats Björsdamm minskar 

trafikmängderna, men andelen tung trafik är något högre. En sammanställning över 

trafikflöde och prognoser för 2040 framgår av huvudrapporten. 

På delsträcka M2 finns alternativ färdväg för oskyddade trafikanter då cykelleden 

Sjuhäradsrundan löper på den gamla banvallen mellan Limmared och Tranemo. 

Cykelledens sträckning finns redovisad i huvudrapporten. För att knyta ihop cykelstråket 

med vägrenssepareringen på M1, behöver en enklare gång- och cykelbana anläggas 

mellan Limmared och korsningen mellan väg 27/157.  

Det är möjligt att korsa väg 27 via befintlig GC-port/tunnel strax söder om korsningen 

med Rosenlundsvägen. Vidare korsar Sjuhäradsrundan väg 27 på den tidigare 

järnvägsbron nära Ljungsnäs. Inom åtgärd M2 föreslås att en cirkulationsplats anläggs i 

korsningen med väg 157. Här är det av vikt att det anordnas en passage för gång- och 

cykeltrafikanter för att knyta ihop gång- och cykelstråket mellan Tranemo och Limmared, 

med möjligheten att gå och cykla utmed väg 27 på sträcka M1. Passage vid 

cirkulationsplatsen placeras i plan. På sträcka M2 finns i dagsläget en busshållplats 

(Limmared säteri), men denna föreslås tas bort. Det medför att det inte finns behov av att 

anordna ytterligare passager för oskyddade trafikanter tvärs väg 27 än de som nämns 

ovan, varken i plan eller planskilt. 

Berggrunden i området utmed sträcka M2 består av främst av granitisk-granodioritisk 

gnejs, vilket sällan är associerat med förhöjda halter av sulfider. Mellan Limmared och 

Tranemo är isälvssediment, samt sandig och grusig morän dominerande jordartstyper. 

Risken för att berggrunden innehåller förhöjda halter av sulfider är låg, detsamma gäller 

för att marken skulle bestå av sulfatjordar.  

Förekomsten av invasiva arter har kontrollerats genom SLU Artdatabanken (2022). 

Utmed den aktuella vägsträckan finns en observation av invasiva arter i form av 

Blomsterlupin som identifierats i trafikplats Björsdamm (korsning med väg 156). 

Observationen inrapporterades år 2019. Då det inte har genomförts någon 
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naturvärdesinventering går det inte att utesluta att det finns ytterligare invasiva arter 

utmed sträckan.  

Trafikverket (enhet Underhåll Beläggning Väst) menar att det finns risk för förekomst av 

tjärasfalt/PAH-asfalt på den aktuella vägsträckan, men att risken bedöms vara liten. 

Det finns flera platser utmed sträcka M2 med kända fornlämningar (Riksantikvarie-

ämbetet, 2022). Mellan Limmared och Tranemo löper flera områden med fossil åkermark 

och förekomst av rösen. Delar av dessa fornlämningar grävdes bort i samband med 

byggnationen av väg 27, vilket indikerar att de ligger nära väg 27. Utmed väg 27 vid 

Ljungsnäs, strax norr om trafikplats Björsdamm, finns två utmarkerade områden med 

fornlämningar i form av boplats respektive bytomt/gårdsområde. 

Med utgångspunkt från VGU 2022, behöver väg 27 breddas från nuvarande 9 meter till 10 

meter på de sträckor där det ska vara ett körfält i vardera riktningen inklusive mitträcke 

(1+1 väg) och vägrensseparering (1,5 meter på vardera sida). Denna breddning möjliggör 

för dispenstrafik att komma fram. För att erhålla mötesfri väg med ett omkörningsfält 

(2+1-väg) erfordras en vägbredd på 14 meter. Sträckor med två omkörningsfält (2+2-väg) 

erfordrar en breddning från nuvarande 9 meter till 17 meter. Typsektioner för delsträcka 

M2 framgår av Figur 9 på nästa sida. 

 



BILAGA 2B 
 

Sida 17/34 

 

 

Figur 9. Typsektioner som används för delsträcka M2 avseende mötesfri väg.  
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Kostnadsbedömningen i nedanstående tabell avser kostnad från framtagen GKI för 

delsträcka M2 (GKI med objektnr VVA2661). De antaganden som ligger till grund för 

kostnadsbedömningen framgår av aktuell GKI. Åtgärder som valts bort och är skrivna 

med grå färg är inte med i summeringen.  

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Mål-
uppfyllelse 

Uppskattad 
kostnad 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för genom-
förande 

M2 b, c, e, g, i, j, k, l, 
o, p, r, s 

3, 4 + A, B, C, D, E, F 
- E, F 

327 mnkr Ja Trafikverket 

Åtgärder i korsning med väg 1675 

Korsningen är en fyrvägskorsning där en enskild väg från Limmared säteri, samt väg 1675 

(Storgatan), ansluter till väg 27. Prognosen för 2040 på väg 1675 är cirka 1 600 f/d. 

Trafikflödet på den enskilda vägen är okänt men kan antas vara lågt (<200 f/d). Efter att 

ha passerat Limmared säteri, leder den enskilda vägen ned mot Tranemo (Hestravägen) 

där den passerar 5—10 gårdar/bebyggda fastigheter. Den enskilda vägen förgrenar sig 

även till mindre vägar vidare österut på landsbygden.   

Hastighetsbegränsningen förbi korsningen är idag 90 km/tim. ATK finns i norrgående 

riktning, men denna är placerad norr om korsningen. 

Under workshopen den 26 februari 2020, framkom att korsningen mellan väg 27 och väg 

1675 är problematisk. Vid workshopen beskrevs att korsningen upplevs som osäker ur 

trafiksäkerhetssynpunkt, i synnerhet för trafik som ska svänga vänster in på väg 1675. 

Vidare lyfts att det är framkomlighetsproblem. Det kan vara svårt att komma ut på väg 27 

från väg 1675 med anledning av att förbipasserande trafik håller hög hastighet.  

Då flödet på sekundärvägarna skiljer sig åt, är det inte möjligt att applicera Trafikverkets 

säkerhetsklassificering av vägar (Trafikverket, 2016) fullt ut på denna korsning. Vid 

antagande om att det rör sig om en trevägskorsning (på grund av låga flöden på en av 

sekundärvägarna) uppfyller korsningen god standard med utgångpunkt från 

prognostiserade flöden för 2040 (trevägskorsning på landsbygd med ATK). 

Under tioårsperioden 2010—2019 inträffade 11 olyckor i eller i nära anslutning till 

korsningen som rapporterades in av polis och/eller sjukvård till Strada. Tre av dessa 

olyckor involverade korsande motorfordon. Två av olyckorna bedömdes vara lindriga och 

en var av allvarlig svårighetsgrad.  

Utfallet av studerad olycksstatistik och bedömningen enligt Trafikverkets 

säkerhetsklassning av vägar, behöver dock inte innebära att korsningen är välfungerande. 

Som tidigare nämnts, belystes vid studiens workshop, att det finns en problematik och en 

osäkerhet kring korsningen, i synnerhet för svängande trafik från väg 1675.   

Vid ombyggnation till mötesfri landsväg föreslås att anslutningen till enskild väg mot 

Limmared säteri stängs och att den enskilda vägen leds om till en ny bro för enskild väg 

över väg 27 som anläggs cirka 0,5 km söderut. Korsningen med väg 1675 blir en 

trevägskorsning med tillfälligt uppehåll i mitträcket och en lokal hastighetssänkning till 

80 km/tim. För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen, föreslås 
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att vänstersvängkörfält anläggs på väg 27 i södergående riktning för svängande trafik in 

mot Limmared (väg 1675). Vidare föreslås att vänsterpåsvängskörfält anläggs på väg 27 

för trafik som kommer från väg 1675 och ska söderut på väg 27 i riktning mot Tranemo. 

Principiellt förslag på utformning framgår av Figur 10. 

Eftersom hastighetsefterlevnad är en brist som identifierats här, föreslås att ATK sätts 

upp i södergående riktning.  

 

Figur 10. Exempel på åtgärder i korsning med väg 1675. Av skissen framgår även föreslagen 
placering av bro för enskild väg i söder. Vidare utredning får utvisa vilken utformning som är 
lämplig. 

Åtgärder i korsning med väg 1587 

Korsningen med väg 1587 (Limmaredsvägen) är en trevägskorsning med 

vänstersvängkörfält, se Figur 11. Väg 1587 ansluter på den västra sidan och är den norra 

infarten till Tranemo tätort. Hastigheten förbi korsningen är idag 90 km/tim. Strax norr 

om korsningen finns det en gång- och cykelväg som korsar under väg 27 i en tunnel för 

gång- och cykeltrafik. Under den senaste tioårsperioden har det inträffat två olyckor i 

anslutning till korsningen. I bägge fallen rörde det sig om upphinnandeolyckor.  

Vid workshopen den 26 februari 2020 framgick det att den tunga trafiken har problem att 

svänga i korsningen med väg 1587. Det gäller framför allt fordon som kommer söderifrån 

på väg 27 och som svänger vänster in på väg 1587. På grund av den snäva radien behöver 

de hålla väldigt låg hastighet, vilket kan innebära en trafikfara.  

Korsningen föreslås riktas upp för att förbättra svängradien för den tunga trafiken. Vidare 

föreslås att ett högeravsvängskörfält anläggs för att ytterligare förbättra framkomligheten 



BILAGA 2B 
 

Sida 20/34 

 

för högersvängande fordon på väg 27. Förslag på utformning av korsningen redovisas i 

Figur 11. 

Ett högeravsvängskörfält på väg 27 mot väg 1587 medför även att risken för 

upphinnandeolyckor minskar. Trafikflödet i korsningen kommer upp till den nivå att 

högeravsvängskörfält kan användas enligt råd i VGU (Trafikverket, 2020b). Åtgärden 

bedöms förbättra framkomlighet och till viss del även trafiksäkerhet, varför den föreslås. 

För att ytterligare förbättra framkomligheten i korsningen föreslås att 

vänsterpåsvängskörfält anläggs på väg 27 i norrgående riktning. På så sätt förbättras 

framkomligheten för vänstersvängade trafik på väg 1587 som ska vidare norrut på väg 27. 

Ett vänsterpåsvängskörfält ska utformas så att vänstersvängande trafik leds in i det egna 

körfältet utan att påverka genomgående trafik (Trafikverket, 2020a). 

Hastigheten sänks lokalt till 80 km/tim förbi korsningen med Rosenlundsvägen och 

korsningen med väg 1587. Avståndet mellan de båda korsningarna är cirka 200 meter.  

Korsningen mellan väg 1587 och väg 27 uppfyller inte god standard enligt Trafikverkets 

säkerhetsklassificering av vägar (Trafikverket, 2016) med utgångpunkt från 

prognostiserade flöden för 2040 (trevägskorsning på landsbygd med ATK). Föreslagna 

åtgärder i korsningen påverkar inte denna bedömning, men kan trots det anses bidra till 

att trafiksäkerheten förbättras. Det bör även beaktas att bedömningen avser korsning på 

landsbygd, och aktuell korsning angränsar till Tranemo tätort.  

Med anledning av att trafiksäkerhet inte är en identifierad brist i korsningen, utan att 

bristen är kopplad till framkomlighet för tung trafik, bedöms föreslagen åtgärd ha god 

måluppfyllnad och vara rätt för platsen.  
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Figur 11. Exempel på möjlig korsningsutformning för anslutningen av väg 1587. Vidare utredning 
får visa lämplig åtgärd mer i detalj. 
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Åtgärder i trafikplats Björsdamm, väg 156 

Björsdamms trafikplats består av två trevägskorsningar som ansluter till väg 156 och är 

huvudinfarten till Tranemo tätort. Endast högersväng är tillåten i de båda korsningarna, 

men det finns inget fysiskt hinder mot att svänga vänster. Hastigheten förbi trafikplatsen 

är idag 90 km/tim.  

Identifierade brister i denna trafikplats är framkomlighetsproblem med anledning av 

snäv kurvradie för trafik som ska svänga norrut på väg 27 från väg 156. Vidare leder 

svängande fordonstrafik från väg 27 mot väg 156 till inbromsningar på väg 27 vilket 

påverkar såväl framkomlighet som trafiksäkerhet.  

Väg 27 breddas förbi trafikplatsen för att inrymma mitträcke. Av- och påfarter förlängs 

för att anpassas till mötesfri landsväg med 100 km/tim. För att underlätta för 

fordonstrafik att komma av väg 27 i trafikplatsen, föreslås att parallellavfarter anläggs 

utmed väg 27. I vilken utsträckning som denna åtgärd är möjlig begränsas lämpligen av 

utrymmet mellan pelarna på bron som löper över väg 27 i trafikplatsen. Utgångspunkten 

för åtgärden är att byggnadsverket inte ska påverkas av åtgärden.  

Bro över Jälmån (15-838-1) breddas för att inrymma mitträcke, men också för att 

möjliggöra för längre påfart i norrgående riktning.  Hastigheten förbi trafikplats 

Björsdamm föreslås till 80 km/tim. Efter utvärdering kan ATK övervägas för att 

säkerställa hastigheten.  
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Figur 12. Exempel på möjlig åtgärd i trafikplats Björsdamm inkl. breddning av bro över Jälmån. 
Vidare utredning får visa lämplig åtgärd mer i detalj.  
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Viltåtgärder  

Två planskilda faunapassager för storvilt erfordras på sträckan mellan Limmared och 

trafikplats Björsdamm. Vidare kommer befintligt faunastängsel mellan korsningen med 

väg 157 och Månstadsån att behöva justeras och anpassas efter ny vägbredd. Se åtgärd M1 

Viltåtgärder för ytterligare beskrivning avseende åtgärden. Figur 14 visar utbredningen 

av faunastängsel i dagsläget mellan Limmared och Tranemo. 

 

Figur 13. Turkos linje visar den vägsträcka som har viltstängsel i nuläget (Trafikverket, 2020d). 

Stängning av busshållplatser 

I samband med ombyggnationen till mötesfri landsväg föreslås att följande hållplatser 

stängs på sträcka M2:  

• Limmared Säteri 

Med anledning av det låga antalet resande från ovanstående hållplatser, färre än 10 

påstigande per dygn, kan ombyggnation för att förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet 
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inte prioriteras. Genom att antalet hållplatser minskar kan restiden för buss i linjetrafik 

reduceras, vilket leder till att restidskvoten för busstrafik kan förbättras något.  

Åtgärden innebär att hållplatsutrustningen monteras ned samt att trafikeringen med buss 

i linjetrafik upphör (Västtrafik). Hållplatsfickorna byggs bort i samband med av väg 27 

breddas för att inrymma mötesfri landsväg (Trafikverket). 

Anläggande av nya broar 

Utmed delsträcka M2 föreslås anläggande av tre nya vägbroar över väg 27 för enskilda 

vägar i syfte att leda om enskilda vägar vars anslutningar till väg 27 stängs.  

• Ny vägbro för enskild väg söder om korsning med väg 1675, 6 meter bred 

• Ny vägbro för enskild väg vid Ljungsnäs, 6 meter bred. På denna bro leds 

cykelleden Sjuhäradsrundan över väg 27, då nuvarande planskildhet för 

denna cykelled rivs (bef bro 15-846-1) 

• Ny vägbro för enskild väg norr om bro övr Jälmån, 6 meter bred.  

Ombyggnation av broar 

På den aktuella vägsträckan löper väg 27 över /under totalt fem broar med placering 

enligt Figur 14. Dessa broar med tillhörande id-nummer samt bedömd åtgärd presenteras 

nedan.  

1. Bro över gc-väg (15-1064-1) 

2. Bro över Månstadsån (15-851-1) – behov av breddning 

3. Vägport under cykelväg (gamla järnvägen) (15-846-1/P846) - rivs 

4. Bro över Jälmån (15-838-1) – behov av breddning 

5. Bro (väg 156) över väg 27, trafikplats Björsdamm (15-840-1) 
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Figur 14. Befintliga broar och vägportar (Trafikverket, 2020d). 

Vägporten under väg 156 (bro nr 5) har tillräckligt avstånd mellan bropelarna för att 

rymma breddningen av väg 27 till 10,3 meter utan åtgärder på bron. Övriga broar behöver 

åtgärdas för att vägen ska kunna breddas.  

Broarnas geografiska läge redovisas i Figur 14. Genomförbarhet avseende breddning av 

broarna har studerats på en översiktlig nivå med utgångspunkt från information i 

BaTMan. Nedan presenteras kortfattade resonemang kring genomförbarheten för 

breddning av respektive bro.  

Bro över GC-väg (15-1064-1) 

Befintlig bro är en elementbro där det är svårt att bedöma förutsättningar att bredda 

brobanan utan att genomföra närmare utredning eller förprojektering avseende åtgärden. 

Vid projektering av en eventuell breddning behöver det säkerställas att kantbalken och 

därmed räcket får tillräcklig förankring i yttersta broplattorna. 

Vägbanan har ett kraftigt tvärfall och det är en rejäl fyllnadshöjd med en slänt ner till 

bromynningen på västra sidan. Därmed kan det bli krävas en större breddning på 
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närmare två meter på östra sidan vilket kräver en besvärligare konstruktionslösning med 

bottenplatta, ramben, platta och nya vingmurar.  

Vid denna bro föreslås en hastighetsbegränsning på 80 km/tim. Det går därmed att göra 

uppehåll i räcket istället för att bredda bron.  

 

Figur 15. Tvärsektion avseende bro nr 1, bro över GC-väg (15-1064-1). Källa: Trafikverket, 
BaTMan. 

Bro över Månstadsån (15-851-1) 

Bron över Månstadsån är en plattrambro med en spännvidd på 16,6 m (se Figur 16). 

Marken har förstärkts under och i anslutning till stöden.  

 

Figur 16. Utdrag från BaTMan avseende bron över Månstadsån. Källa: Trafikverket BaTMan. 
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Vägport under cykelväg (gamla järnvägen) (15-846-1/P846) 

Rivning av bro 15-846-1 föreslås för att göra plats för 2+2 väg med mitträcke. Cykelbanan 

som går på bron idag leds istället via ny vägbro för enskild väg strax söderut (vid 

Ljungsnäs).  

 

Figur 17. Utdrag från BaTMan avseende vägport under cykelväg (gamla järnvägen) Källa: 
Trafikverket BaTMan. 

Bro över Jälmån (15-838-1) 

Förutsättningarna för breddning av bron över Jälmån är liknande som för bron över 

Månstadsån, med skillnaden att bron över Jälmån har en kortare spännvidd och bättre 

rundläggningsförhållanden.  

 

Figur 18. Tvärsektion avseende bro nr 4, bro över Jälmån (15-838-1) Källa: Trafikverket, 
BaTMan. 

 

Bro (väg 156) över väg 27, trafikplats Björsdamm (15-840-1) 

Här är bedömningen att en breddning sannolikt är möjlig mellan de båda mittstöden. För 

att minimera arbetsbredd krävs högkapacitetsräcken.   
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Figur 19. Utdrag från BaTMan avseende bro över väg 27 vid trafikplats Björsdamm. Källa: 
Trafikverket BaTMan 
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4. Potentiella effekter och konsekvenser  

Nedanstående effekter och konsekvenser gäller för båda delsträckorna med mötesfri 

landsväg. I de fall effekterna kan kvantifieras, så som utsläpp och restid, har det gjorts för 

varje delsträcka för sig. Under övriga punkter sker ett mer generellt resonemang, men 

utifrån det att konsekvensen blir större desto längre sträcka som berörs.  

Nedanstående resonemang har legat till grund för paketutvärdering (bilaga 8), EVA-

kalkyl, Klimatkalkyl och SEB för M1 och M2.  

4.1. Framkomlighet 

Ombyggnation från nuvarande tvåfältsväg med 90 km/tim, till mötesfri landsväg med 

100 km/tim, förbättrar framkomligheten för motorfordonstrafik på väg 27 för både 

sträcka M1 och M2. En höjning av hastighetsbegränsningen från 90 km/tim till 100 

km/tim medför att restiden för trafik på väg 27 kan reduceras (Tabell 1).  

Restiden i Tabell 1 är beräknad med antagandet att det är samma hastighet hela sträckan. 

Så är inte fallet i verkligheten eftersom hastigheten sänks förbi flera korsningspunkter. Då 

hastighetssänkningen avser korta avsnitt och accelerationen för fordonen skiljer sig åt, 

har detta inte räknats med i redovisningen i (Tabell 1).   

Det ska tilläggas att detta endast gäller för de fordon  som kan uppnå hastighetsgränsen 

hela sträckan. Tung trafik håller inte högre hastighet än 80 eller 90 km/tim, varför 

restidsvinsten inte gäller dem. En mötesfri landsväg innehåller sträckor där det inte finns 

möjlighet att köra om långsammare fordon. Dessutom är det en hög andel tung trafik på 

sträckan varför det är sannolikt att även personbilar kommer hålla lägre hastighet än 100 

km/tim på delar av sträckan.  

Åtgärd M1 (Mötesfri landsväg Kilakorset – Limmared) har en bättre effekt avseende 

framkomlighet än åtgärd M2 (Mötesfri landsväg Limmared – Tranemo). Anledningen till 

det är att M1 innehåller färre partier med sänkt hastighet, samt färre korsningar i plan 

sett till sträckans längd. M1 föreslås utformas med vägrensseparering vilket minskar 

risken för störningar. M2 tenderar däremot att bli relativt inkonsekvent och ge lägre 

effekt avseende förändringen i restid.  

Enligt Trafikverkets Effektsamband (Trafikverket, 2021), bidrar mittseparering generellt 

till att omkörningar underlättas vilket ökar tillförlitligheten och att restidsosäkerheten 

minskar. 
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Tabell 1. Sammanställning över restidsskillnader i och med höjning av hastighetsbegränsningen 
från 90 km/tim till 100 km/tim.  

Sträcka Längd Hastighet Restid Reducering av 

restid  

M1- Kilakorset 

– Limmared  
14,9 km 

90 km/tim 9 min 56 sek 
1 min  

100 km/tim 8 min 56 sek 

M2-Limmared 

– Tranemo 
5,6 km 

90 km/tim 3 min 44 sek 
22 sek 

100 km/tim 3 min 22 sek 

 

4.2. Trafiksäkerhet 

Att väg 27 blir mötesfri genom uppsättning av mitträcke medför att trafiksäkerheten på 

sträckan förbättras då risken för mötesolyckor minskar avsevärt. Dock bidrar en ökning 

av hastighetsbegränsningen till att svårighetsgraden vid olycka ökar. Det är av vikt att 

mittseparering genomförs även där det erfordras breddning av bro. Eventuellt uppehåll i 

mitträcke medför att det i så fall erfordras lokal sänkning av hastighetsbegränsningen. 

Vidare är utformning av sidoområden och storlek på säkerhetszonen avgörande faktorer 

för trafiksäkerhetseffekterna av åtgärden. 

Ombyggnation till mötesfri landsväg erfordrar ett antal korsningsåtgärder, såväl i plan 

som planskilt. Att bygga om korsningarna till planskildheter har en bättre 

trafiksäkerhetseffekt än att bibehålla dem i plan. På sträcka M1 föreslås anläggande av 

fyra nya planskilda korsningar, varav en trafikplats (i korsning med väg 1676 Tingarör). 

Korsningen med väg 1674 vid Västergärdet är olycksdrabbad, varför en stängning i 

enlighet med tidigare genomförd ÅVS kommer att ha en positiv effekt på trafiksäkerheten 

på den aktuella platsen. Kvarvarande korsningar i plan (inkl. ny cpl i korsning med väg 

157) bedöms uppfylla god standard enligt Trafikverkets säkerhetsklassificering av vägar 

(Trafikverket, 2016).  

På delsträcka M2 föreslås tre nya planskildheter i form av nya vägbroar för enskilda 

vägar. Befintlig trafikplats Björsdamm förbättras. Trafiksäkerheten i korsning med väg 

1675 förbättras i och med att korsningen byggs om till en trevägskorsning, samt genom att 

vänstersvängkörfält och vänsterpåsvängskörfält anläggs. ATK sätts upp i södergående 

riktning.  

Korsningen mellan väg 1587 och väg 27 på sträcka M2, uppfyller inte god standard enligt 

Trafikverkets säkerhetsklassificering av vägar (Trafikverket, 2016) med utgångpunkt från 

prognostiserade flöden för 2040 (trevägskorsning på landsbygd med ATK). Föreslagna 

åtgärder i korsningen påverkar inte denna bedömning, men kan trots det anses bidra till 

att trafiksäkerheten förbättras. Det bör även beaktas att bedömningen avser korsning på 

landsbygd, och aktuell korsning angränsar till Tranemo tätort.  

Att en mängd enskilda väganslutningar till väg 27 stängs bidrar till förbättrad 

trafiksäkerhet i viss grad både för M1 och M2. Dock är de lågtrafikerade varför effekten 

bedöms vara låg.   
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Möjligheten för oskyddade trafikanter att röra sig längs med väg 27 på sträcka M1 

förbättras något i och med vägrensseparering. Då fysisk separering saknas i kombination 

med att hastigheten på vägen höjs, försämras trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 

som rör sig utmed väg 27. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som korsar väg 27 

förbättras, men antalet passagemöjligheter minskar.  

Utmed sträckan sänks hastigheten till 80 km/tim lokalt förbi de korsningar där 

busshållplatser bibehålls eller där det finns korsande gång- och cykelstråk.  I och med att 

flera hållplatser med trafiksäkerhetsbrister stängs, elimineras dessa brister. Kvarvarande 

hållplatser byggs om och får en bättre standard. 

4.3. Transportutsläpp 

Höjd hastighetsbegränsning leder till ökade transportutsläpp. För mer detaljer, se separat 

SEB för M1 respektive M2.  

4.4. Omgivningspåverkan 

Att bygga om aktuell vägsträcka till en mötesfri landsväg medför påverkan på 

omgivningen då vägen behöver breddas genomgående för att inrymma mitträcke, även på 

de delar där det inte föreslås omkörningsfält. Där omkörningsfält ska anläggas, erfordras 

ytterligare breddning. Därmed behöver ny mark tas i anspråk med vägrätt utmed hela 

vägsträckan.  

Åtgärden kommer att innebära såväl jord- som bergschakt. Där väg 27 i dagsläget löper 

genom bergsskärning, kommer bergschakt att erfordras för att vägen ska kunna breddas, 

men också för att inrymma tillräckligt arbetsbredd för sidoräcke. På delar av vägsträckan 

kommer fyllnad att erfordras. Vidare anläggs nya slänter och diken.  

Åtgärderna kommer medföra att bullernivåer för enskilda fastigheter påverkas i viss 

utsträckning. 

Som tidigare nämnts, ligger korsning och hållplats vid Kärraholm inom 

Vassgårdenområdet som är ett utpekat riksintresse för naturvård. Området kan påverkas 

negativt av bland annat schaktning, utfyllnad och markavvattning. För att inte påverka 

riksintresse för naturvård, föreslås att hållplatsen stängs. Vidare föreslås att omfattningen 

avseende korsningsåtgärd begränsas.   

För genomförande av för schaktnings- och markarbeten inom den del av väg 27 som 

ligger inom Ljungsnäs vattenskyddsområde (mellan Limmared och Tranemo), krävs 

tillstånd från Tranemo kommun.  

Den mötesfria vägen innebär en ökad barriäreffekt som påverkar möjligheten att röra sig i 

området både för människor och djur.  

4.5. Kollektivtrafik 

Hastighetshöjningen medför inte någon förändring avseende restidskvot mellan bil och 

kollektivtrafik. 
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På den aktuella sträckan föreslås att följande hållplatser stängs: Kärraholm (M1), 

Västergärdet (M1), Platö (M1), Holm (M1), Bystad (M1) och Limmared säteri M2). 

Kvarvarande hållplatser, Tingarör (M1) och Kindsboda (M1), byggs om och får en högre 

standard.  

Att antalet hållplatser utmed sträckan reduceras bidrar till att restidskvoten för buss 

jämfört med bil minskar då hållplatsstoppen blir färre. Det får till följd att 

kollektivtrafikresor med buss blir något mer konkurrenskraftiga gentemot resor med bil 

på sträckan. Med anledning av att de hållplatser som tas bort har ett lågt resande, 

kommer dock förändringen i restid att vara begränsad på aktuell sträcka. Störst påverkan 

får förändringen på sträcka M1 där det är flest hållplatser som stängs. 

Då ett antal hållplatser tas bort, försämras tillgängligheten till kollektivtrafik i stråket. 

Enligt regionala mål ska det vara maximalt 1,5 km till hållplats i prioriterade 

kollektivtrafikstråk. Mellan de kvarvarande hållplatserna Kilabro, Tingarör och 

Kindsboda är det cirka 5 km. Söder om Kindsboda är det cirka 10,5 km till Tranemo 

busstation. I anslutning till Tranemo tätort finns i dagsläget ingen busshållplats utmed 

väg 27. 

Kvarvarande hållplatser byggs om och får en förbättrad standard vilket förbättrar 

trafiksäkerheten samt tillgängligheten för personer med funktionsvariation.   

4.6. Oskyddade trafikanter 

Även om det är långa avstånd mellan målpunkter på utredningssträckan, kan en låg andel 

av trafikanterna på väg 27 i dagsläget antas vara cyklister. Gångtrafikanter utmed vägen 

på andra platser än vid hållplatser, bedöms endast förekomma i enstaka sällsynta fall. 

Möjligheten att korsa väg 27 på andra platser än vid hållplatser, begränsas i och med att 

mitträcke sätts upp. Det är inte lämpligt för oskyddade trafikanter att röra sig tvärs, eller 

längs med en mötesfri landsväg. Dock möjliggörs för oskyddade trafikanter att röra sig 

längs med väg 27 på sträcka M1 i och med vägrensseparering.  

På sträcka M2, mellan Tranemo och Limmared, försämras möjligheten för oskyddade 

trafikanter att röra sig utmed väg 27.  Vidare försvårar mitträcke för motorfordonstrafik 

att hålla avstånd när de passerar en oskyddade trafikanter. På sträcka M2 kan oskyddade 

trafikanter använda befintligt cykelstråk som löper mellan Limmared och Tranemo och 

som föreslås kompletteras inom åtgärd M2.  

Den sammanvägda bedömningen här är att framkomligheten för oskyddade trafikanter 

längs väg 27 kommer att förbättras något i och med föreslagen åtgärd, särskilt på 

delsträcka M1 där vägrensseparering föreslås. Möjligheten att korsa väg 27 på andra 

platser än vid hållplatser, försämras avsevärt.     

4.7. Dispenstrafik 

En breddning av väg 27 enligt åtgärd M1 och M2 medför att sträckan fortsatt kan 

trafikeras med dispenstrafik.  
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4.8. Robusthet 

Mötesfri landsväg med 40 procent omkörningssträcka medför att det kommer att finnas 

sträckor utan någon möjlighet till omkörning. Det innebär att om fordon får stopp på 

sträcka utan omkörningsfält, blir det totalstopp i den aktuella körriktningen. Det kan 

också innebära att bärgningsfordon och räddningsfordon får problem att ta sig fram till 

den aktuella platsen. Vidare är möjligheten att leda om trafik begränsad. På sträcka M1 

mellan Kilakorset och Tranemo, medför vägrenssepareringen att det kan vara möjligt att 

ta sig förbi ett stillastående fordon. På sträcka M2 finns bättre möjligheter till omledning 

av trafik på omkringliggande vägar.  

En effekt av mittseparering är att mötesolyckorna reduceras kraftigt, vilket medför att 

olycksfrekvensen på sträckan bör minska. Relevant i sammanhanget är att andelen 

mötesolyckor här inte står ut i antal jämfört med andra olyckstyper.   
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Bilaga 3 till ÅVS väg 27 – Väg 154 (Kilakorset) till länsgräns 

 

 

Tänkbara åtgärder delsträcka 3 mellan 

Tranemo (tpl Björsdamm) och länsgränsen 

1. Bakgrund 

Utmed aktuell vägsträcka på väg 27, mellan korsningen med väg 154 (Kilakorset) till 

länsgränsen, är hastighetsbegränsningen för närvarande 90 km/tim med sänkt hastighet 

till 70 km/tim förbi flertalet korsningspunkter.  

I kommande avsnitt presenteras åtgärdsförslag som utgår från nuvarande vägutformning 

med gällande hastighetsbegränsning (90 km/tim). För att en höjning av 

hastighetsbegränsningen ska vara aktuell erfordras mittseparering. 

2. Tänkbara åtgärder 

Nedan beskrivs föreslagna åtgärder på delsträcka 3 med bedömning av måluppfyllnad. 

Effekter och konsekvenser beskrivs i senare avsnitt.  

Föreslagna åtgärder för denna delsträcka benämns med ”S” följt av ett nummer. Åtgärder 

som valts bort (Nej) är skrivna med grå färg och hanteras ej vidare. Dessa åtgärder har 

inte kostnadsbedömts. 

Redovisade kostnadsuppskattningar avser anläggningskostnader (Total kostnad från start 

av planläggningsarbetet till och med slutfört byggande inkl. byggherrekostnad). 

Kostnaderna är översiktlig bedömda och baseras på schablonmässiga kostnader samt 

erfarenhet från tidigare projekt. Kostnaderna är i detta tidiga skede vidhäftade med en 

stor osäkerhet, som uppskattas till +/- 50 %. Kostnaderna har delats in i fyra intervall 

enligt Tabell 1. 
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Tabell 1. Intervall för redovisning av åtgärdernas totalkostnad. 

Åtgärden bedöms kosta mindre än 1 miljon kr 

Åtgärden bedöms kosta 1 – 10 miljoner kr 

Åtgärden bedöms kosta 10 – 20 miljoner kr 

Åtgärden bedöms kosta mer än 20 miljoner kr 

Kan ej bedömas/Ej relevant 

 

S1 Faunastängsel med barriärbrytande åtgärder 

Enligt rapporten Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur (Trafikverket, 

2015), är väg 27 en av de vägar i landet som har lägst permeabilitet för klövdjur, räknat på 

hela sträckan från Göteborg till Karlskrona. Som helhet har väg 27 en permeabilitet för 

klövvilt på 3,1 procent. Det finns viltstängsel längs med stora delar av väg 27 idag, se 

Figur 1. Den senaste sträckan byggdes ut under 2018, mellan väg 154 (Kilakorset) och väg 

1676 (mot Länghem). 

För att minska viltolyckorna är vilt-/faunastängsel en relevant åtgärd, men baserat på 

ovanstående behöver det också kompletteras med barriärbrytande åtgärder. Sträckan 

mellan Tranemo och Gislaved är den sämsta delsträckan på väg 27 med avseende på 

permeabilitet för klövdjur där åtgärdsbehovet bedöms vara 11–17 passagemöjligheter för 

älg (Trafikverket, 2015). Vägar med över 4 000 ÅDT räknas som en barriär.  

Enligt VGU 2020 Krav (Trafikverket, 2020a) förutsätter faunapassager i plan att 

hastighetsbegränsningen inte överskrider 80 km/tim. På vägar med vilt- eller 

faunastängsel ska faunapassager i plan endast förekomma på vägar med ÅDT under 5 

000 f/d. Enligt trafikprognoserna för aktuell vägsträcka kommer trafikmängden att 

överskrida 5 000 f/d i ÅDT år 2040, vilket bör beaktas vid vidare utredning av 

åtgärdsbehov.  

På den aktuella delsträckan finns ett antal potentiella passager i form av broar och 

tunneltak. Dessa potentiella passager olämpliga att använda som faunapassage på grund 

av antingen utformning, användning, störning och/eller placering (Trafikverket, 2015).  
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Figur 1. Befintligt viltstängsel längs med väg 27 mellan Borås och Gislaved illustreras med 
turkosa linjer. Källa: NVDB 

Sträckan föreslås förses med faunastängsel (tätare nedtill) på bägge sidor av vägen och 

som kompletteras med barriärbrytande åtgärder. Utifrån riktvärdet avseende 

effektavstånd för varje faunapassage på 4 km (gränsvärde 6 km) (Trafikverket, 2019a), 

erfordras tre till fyra faunapassager på sträckan mellan Tranemo och länsgräns. Även 

mindre faunapassager i form av trummor, kan behövas som komplement till de större 

passagerna för mindre däggdjur, i kombination med faunastängsel. 

Utmed delsträcka 3 bedöms cirka 15 anslutningar kunna stängas utan anläggande av 

ersättningsväg. Stängning av anslutningsvägar ingår i denna åtgärd och genomförs 

lämpligen inom samma vägplan som anläggande av faunastängsel med faunapassager. 

Det är vägar där det finns en alternativ väg och där omvägen inte överskrider två 

kilometer. Resterande anslutningar till väg 27 är mindre grusbelagda anslutningar. Av 

dessa föreslås anslutningar som leder till bebyggd fastighet utrustas med färist (cirka 14 

st) och de kvarvarande anslutningarna utrustas med grind. Sannolikt kan även flera av de 

anslutningar där grind föreslås stängas. Stängning av anslutningar presenteras också som 
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en separat åtgärd, se åtgärd S2, då den kan genomföras även om viltåtgärder inte 

genomförs på sträckan. 

Enligt Riktlinje Landskap (Trafikverket, 2019a), ska åtgärdsbehov avseende passager för 

stora däggdjur ske utifrån metod i Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur 

samt Ekologisk uppföljning av planskilda passager för landlevande däggdjur - 

principer och metoder för väg och järnväg. Det innebär att det fortsatta arbetet avseende 

denna åtgärd ska inledas med en utredning/fördjupad faunautredning. Den genomförs 

lämpligen länsöverskridande för att beakta hela sträckan på väg 27 mellan Tranemo och 

Gislaved.   

I området går de flesta dalar från nordost till sydväst, vilket innebär att det är i denna 

riktning som viltet huvudsakligen rör sig. Väg 27 går från sydost till nordväst, varpå 

korsningarna mellan vilt och väg 27 blir nästan vinkelrät. Terrängen och den vinkel som 

viltet korsar väg 27 kan medföra att det längs med sträckan finns skärningar och bankar 

där det finns höjdstöd för planskilda passager.  

Vid genomförande av en fördjupad faunautredning är det viktigt att inkludera järnvägen i 

analysen då även den fungerar som en barriär i stråket. Detta för att inte bygga in eller 

skapa nya problem vid genomförande av faunaåtgärder på sträckan. 

Kostnaden för åtgärderna beror på projektets inriktning efter genomförandet av en 

fördjupad faunautredning. Uppskattad kostnad för åtgärden redovisas därmed som ett 

spann med stor vidhäftighet. Den lägre kostnaden i spannet avser anläggande av tre 

faunapassager i plan med viltvarningssystem och den högre kostnaden avser anläggande 

av tre planskilda faunapassager på delsträcka 3. Anläggande av faunapassager är 

kostnadsdrivande.  

En fördjupad faunautredning bör genomföras innan den formella planläggningsprocessen 

påbörjas för att klargöra behov och omfattning av faunaåtgärder. En vägplan för åtgärden 

bör även innefatta stängning av anslutningsvägar där så är möjligt.   

 
Nr Brist/problem 

som åtgärdas 
Steg Måluppfyllelse Kostnads- 

intervall 
Gå 
vidare 

Ansvarig 
för genom-
förande 

S1 q 3/4 + B, D, E Mer än 20 
miljoner kr 

Ja Trafikverket 

 

S2 Stänga anslutningar 

Ett åtgärdsförslag som kom upp under workshopen den 26 februari 2020 var att stänga 

anslutningar längs väg 27. Söder om Tranemo finns ett stort antal enskilda vägar som 

ansluter. På sträckan mellan Tranemo och länsgränsen finns cirka 15 anslutningar som 

bedöms kunna stängas utan att någon ersättningsväg behöver anläggas, då alternativa 

anslutningar redan finns. Det är vägar där det finns en alternativ väg och där omvägen 

inte överskrider två kilometer.  

I kostnadsuppskattningen ingår enbart borttagning av enskild väg närmast väg 27, 

anläggande av dike längs landsväg samt ny vändplan hammarvändning. Kostnad för 
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administration kring hantering av stängningsärenden är inte med i 

kostnadsuppskattningen.  

En mer grundlig genomgång av vilka anslutningar som är möjliga att stänga kan 

genomföras i samband med planeringen av viltåtgärder, se åtgärd S1. Åtgärd S2 kan 

genomförs utan att åtgärd S1 genomförs. 

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads- 
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för genom-
förande 

S2 l 3 + B, D, E Mindre än 1 
miljon kr 

Ja Trafikverket 

 

S3 Mitt- och sidoräffling 

På väg 27 söder om Tranemo finns sedan tidigare mitträffling på sträckan närmast 

Tranemo. Sträckan fram till länsgräns planeras att få ny beläggning under perioden 

2022–2024. Planen är preliminär och kan komma att justeras.  

Aktuell åtgärd avser att i samband med att beläggningsarbeten genomförs av Trafikverket 

Underhåll, anlägga ny mitträffling som denna gång sträcker sig hela vägen till 

länsgränsen. Om möjligt med avseende på vägens bredd, kan även sidoräffling 

genomföras. Åtgärden avser sträckan mellan Björsdamms trafikplats och vidare söderut 

till länsgräns vilket är cirka 14 km. Lämpligen fortsätter räfflingen även vidare söderut till 

Gislaved. Det är därför av vikt att det sker en intern dialog mellan berörda enheter och 

regioner på Trafikverket Underhåll för en eventuell fortsättning in i nästa driftområde på 

andra sidan länsgränsen.  

En omständighet som försvårar genomförande av mitt- och sidoräffling är att fräsning 

genomförs utanför Trafikverkets ordinarie baskontrakt inom beläggning. Garantitiden för 

de beläggningsarbeten som Trafikverkets entreprenörer genomför inom ordinarie 

baskontrakt, gäller inte efter att fräsning genomförts av annan entreprenör. Denna 

parameter bör beaktas innan räffling beställs. Ytterligare en försvårande omständighet är 

att driftområdet på andra sidan länsgränsen har en annan typ av entreprenörskontrakt 

där det inte är lika enkelt för Trafikverket att göra den här typen av tilläggsbeställningar 

där åtgärden inte avser ett krav i VGU. 

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads- 
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för genom-
förande 

S3 
 

3 + B, D, E Mindre än 1 
miljon kr 

Ja Trafikverket 
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S4 Mötesfri landsväg 

Ett åtgärdsförslag som lyftes på workshopen den 26 februari 2020 var att bygga om väg 

27 till en mötesfri landsväg och höja hastigheten till 100 km/tim.  

För att göra en första bedömning om det var värt att utreda mötesfri landsväg vidare, togs 

en ENVA-kalkyl fram för de potentiella vägsträckorna. Resultatet framgår av studiens 

huvudrapport. Då utbyggnad av mötesfri landsväg mellan Tranemo och länsgränsen inte 

bedöms vara aktuellt inom en överskådlig framtid, väljs åtgärden bort. 

Nr Brist/problem som 
åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnadsintervall Gå 
vidare 

S4 k 4 + B, D, E Ej kostnadsbedömd Nej 

 

S5 Kartlägga behov av sidoområdesåtgärder 

I problemstudien från år 2005 (WSP, 2005), genomfördes en kartläggning av bland annat 

förekomsten av fasta hinder och olämpliga utformningar i sidoområdet på sträckan 

mellan Kilakorset och länsgränsen. Åtgärdsförslag togs fram vilka tilldelades en 

prioriteringsordning beroende på hur angelägen åtgärden bedömdes vara. Merparten av 

åtgärderna avsåg uppsättning av räcke. Andra sidoområdesåtgärder som föreslogs var 

förlängning av ett antal trummor och borttagning av stenblock.  

Merparten av de mer angelägna sidoområdesåtgärderna som föreslogs i problemstudien 

har utförts. Eftersom det kan konstateras att åtgärder kvarstår, rekommenderas att en 

översiktlig kartläggning genomförs för att identifiera kvarstående behov avseende 

sidoområdesåtgärder på sträckan.  

Åtgärd S5 avser att kartlägga kvarstående sidoområdesåtgärder på sträckan mellan 

Tranemo och länsgränsen, med utgångspunkt från tidigare framtagen problemstudie 

(WSP, 2005).  Åtgärden inleds med genomförande av en nulägesinventering där sträckan 

inventeras och jämförs med de åtgärder som pekats ut i tidigare genomförd 

problemstudie. Därefter ges en överblick avseende omfattning av åtgärdsbehov. 

Kostnadsuppskattningen nedan avser kartläggning/nulägesinventering.  

Åtgärden genomförs lämpligen tillsammans med åtgärd T27, som avser att kartlägga 

behov av sidoområdesåtgärder på sträckan mellan Kilakorset och Tranemo. Genom att 

samordna dessa åtgärder kan kostnaden för inventeringen/utredningen sannolikt 

reduceras.  

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads- 
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig 
för 
genom-
förande 

S5 s 2 + B, D, E Mindre än 1 
miljon kr 

Ja Trafikverket 
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3. Potentiella effekter och konsekvenser 

3.1 Trafiksäkerhet 

Anläggande av faunastängsel är en effektiv åtgärd för att hindra vilt från att korsa en väg 

och på så sätt minimera risken för kollision mellan motorfordonstrafik och vilt. 

Anläggande av faunastängsel på aktuell sträcka kommer dock ha en negativ effekt på 

viltets rörlighet och bli en barriär. Som beskrivs i avsnitt 2, behöver därför stängslingen 

kompletteras med barriärbrytande åtgärder. Sammantaget har åtgärden en god effekt 

avseende trafiksäkerheten på sträckan. Enligt Trafikverkets effektsamband (Trafikverket, 

2021) leder viltåtgärder, såsom faunastängsel, till att den upplevda tryggheten för 

trafikanterna ökar. Det kan dock leda till högre fordonshastigheter på sträckan.  

Även anläggande av mitt- och sidoräffling har positiv effekt på trafiksäkerheten. Det är en 

förhållandevis kostnadseffektiv åtgärd i sammanhanget som har positiva effekter på 

trafiksäkerheten. Enligt Trafikverkets Effektsamband (Trafikverket, 2021), bedöms den 

genomsnittliga effekten av mitträffling bidra till en reducering av cirka 10 procent av 

personskadeolyckorna med bil, oavsett olyckstyp.  

Trafikverket Underhåll ser att räffling leder till ökade underhållskostnader då 

beläggningens livslängd förkortas om den räfflas. Vid räffling genomförs en form av 

fräsning av beläggningen. Beläggning är extra ömtåligt i skarvar där den förseglas med en 

särskild försegling. Även så kallad sinusräffla innebär fräsning. Om förseglingen blir 

förstörd, t.ex. genom räffling, kan det bli vatten stående som kan leda till stensläpp och i 

värsta fall även bilda potthål.  

De anslutningar som föreslås stängas används sannolikt i låg utsträckning, varför 

åtgärden bedöms ha låg påverkan på trafiksäkerheten på sträckan.  

Att åtgärda de kvarstående brister som finns i sidoområdet, bedöms vara en mindre och 

kostnadseffektiv åtgärd. Kartläggning och åtgärdsförslag finns från tidigare genomförd 

problemstudie (WSP, 2005). Trots att den studien har många år på nacken, bedöms den 

vara relevant då det inte genomförts några större åtgärder på den aktuella sträckan.  

3.2 Omgivningspåverkan 

Anläggande av faunastängsel på den aktuella sträckan kommer att påverka viltets 

möjlighet att röra sig i området då det blir en kraftfull barriär för djuren. Väg 27 är redan 

en barriär idag, men anläggande av faunastängsel kommer att påverka permeabiliteten 

avsevärt. Av den anledningen är de barriärbrytande åtgärderna av största vikt.  

Stängslingen kommer även att påverka människors möjlighet till rörlighet i området. Idag 

är det möjligt för människor att korsa väg 27 i plan utmed hela sträckan. Denna möjlighet 

kommer att begränsas och människor får korsa vägen i anslutning till enskilda 

anslutningar eller korsningar. Det påverkar framför allt personer som rör sig i området 

för rekreation och motion.  
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Bilaga 4 till ÅVS väg 27 – Väg 154 (Kilakorset) till länsgräns 

 

 

Övriga tänkbara åtgärder på 

utredningssträckan som helhet eller inte 

utmed väg 27 

1. Bakgrund 

I bilaga 1–3 presenteras åtgärder som kommit fram under studiens gång som berör en 

specifik plats eller sträcka utmed utredningssträckan. I denna bilaga presenteras steg 1 

åtgärder (’Tänk om’ enligt fyrstegsprincipen) och åtgärder som berör en plats som inte är 

lokaliserad utmed väg 27.  

2. Tänkbara åtgärder 

Nedan beskrivs föreslagna åtgärder som berör sträckan som helhet, eller som avser en 

plats som inte är lokaliserad utmed väg 27. Effekter och konsekvenser beskrivs i senare 

avsnitt.  

Föreslagna åtgärder för denna delsträcka benämns med ”H” följt av ett nummer. Åtgärder 

som valts bort (Nej) är skrivna med grå färg och hanteras ej vidare. Dessa åtgärder har 

inte kostnadsbedömts. 

Redovisade kostnadsuppskattningar avser anläggningskostnader (Total kostnad från start 

av planläggningsarbetet till och med slutfört byggande inkl. byggherrekostnad). 

Kostnaderna är översiktlig bedömda och baseras på schablonmässiga kostnader samt 

erfarenhet från tidigare projekt. Kostnaderna är i detta tidiga skede vidhäftade med en 

stor osäkerhet, som uppskattas till +/- 50 %. Kostnaderna har delats in i fyra intervall 

enligt Tabell 1. 
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Tabell 1. Intervall för redovisning av åtgärdernas totalkostnad. 

Åtgärden bedöms kosta mindre än 1 miljon kr 

Åtgärden bedöms kosta 1 – 10 miljoner kr 

Åtgärden bedöms kosta 10 – 20 miljoner kr 

Åtgärden bedöms kosta mer än 20 miljoner kr 

Kan ej bedömas/Ej relevant 

H1 Översyn av bytespunkter för kombinationsresor 

I dagsläget finns det outnyttjad kapacitet på de befintliga pendelparkeringarna utmed 

utredningssträckan, vilket framgår av huvudrapporten. För att ytterligare förbättra 

möjligheten till kombinationsresor, föreslås att sträckan analyseras med utgångspunkt 

från den metodik som framgår av Västtrafiks strategi för utveckling av pendelparkering/ 

kombinationsresande (Västtrafik, 2020). Med hjälp av Västtrafiks metodik, kan lämpligt 

bytespunktskoncept identifieras och lokaliseras.  

Väg 27 mellan Borås och Värnamo är ett prioriterat kollektivtrafikstråk i gällande 

trafikförsörjningsprogram (Västra Götalandsregionen, 2016). Det ligger därför nära till 

hands att se över sträckan mellan Borås och Värnamo som ett stråk med utgångspunkt 

från Västtrafiks metodik.   

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads-
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig för 
genomförande 

H1 e 1 + F Mindre än 1 
miljon kr 

Ja Västtrafik 

 

H2 Riktade informationsinsatser 

En av de åtgärder som lyftes vid den workshop som genomfördes den 26 februari 2020 

var att genomföra riktade informationsinsatser för att öka andelen kollektivtrafikresor. 

Det är känt att ökad kunskap om hur det fungerar att resa kollektivt, medför att det ligger 

mer nära till hands att välja kollektiva färdmedel. Insatser bör ske utifrån en planerad 

strategi och genomförs med fördel i samband med någon form av förändring/nyhet som 

exempelvis ombyggnation av en hållplats eller en trafikeringsförändring. Vidare kan 

riktad information/erbjudande till nyinflyttade i området vara värdefullt. 

Riktade informationsinsatser genomförs lämpligen på bred front av framför allt berörda 

kommuner (Borås, Svenljunga och Tranemo) och Västtrafik. 

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads- 
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig för 
genomförande 

H2 
 

1 
 

Kan ej 
bedömas/Ej 
relevant 

Ja Västtrafik, Borås 
kommun, 
Svenljunga 
kommun och 
Tranemo 
kommun 
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H3 Översyn av kollektivtrafikens trafikering  

I dagsläget trafikeras väg 27 mellan Borås och Tranemo av ett flertal busslinjer. 

Kollektivtrafikresandet på sträckan är förhållandevis lågt och restidskvoterna jämfört 

med bil är relativt höga. För att skapa förutsättningar för ett ökat kollektivtrafikresande är 

det av vikt att linjenätsplaneringen följer de behov som finns. Parallellt arbetet med 

åtgärdsvalsstudien har en översiktlig översyn av nuvarande linjenätssystem genomförts.  

Restidskvot är en avgörande parameter vid val av färdmedel. För att vara 

konkurrenskraftig gentemot bil behöver restidskvoten vara låg. I gällande 

trafikförsörjningsprogram (Västra Götalandsregionen, 2016) beskrivs en restidskvot på 

1,3 som en indikator för kollekvitrafikens tillgänglighet i prioriterade kollektivtrafiksstråk. 

Aktuell sträcka på väg 27 ingår i ett av dessa stråk. I dagsläget är det enbart på 

reserelationen Lockryd–Borås som denna kvot underskrider 1,3.  

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads-
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig för 
genomförande 

H3 e, f 1 + F Kan ej 
bedömas/Ej 
relevant 

Ja Västtrafik 

 

H4 Minska bytestiden mellan buss och tåg i Limmared  

Se över om det är möjligt att samordna tidtabeller för buss och tåg. Åtgärden samordnas 

med åtgärd H5. 

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads- 
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig för 
genomförande 

H4 e, f 1 + F Kan ej 
bedömas/Ej 
relevant 

Ja Västtrafik 

 

H5 Anläggande av nytt hållplatsläge för buss i Limmared  

Utanför Glasets hus i Limmared finns en hållplats (hpl Limmareds station) med ett 

attraktivt läge nära såväl järnvägsstationen som tätorten. Dock medför den geografiska 

placeringen att bussen måste korsa järnvägen två gånger vid angörande av hållplats 

Limmared station. Detta ger en försämrad tillförlitlighet för busstrafiken. 

Genom att stanna väster om järnvägen vid Limmared station, skulle busstrafik inte 

behöva passera järnvägen. Lämplig placering av ett nytt hållplatsläge här behöver utredas 

vidare. I ett sådant arbete är det av vikt att kopplingen med Limmared station blir tydlig 

och säker, såväl visuellt men även fysiskt med bland annat gång- och cykelstråk. 

Åtgärd samordnas med åtgärd H4. 

Nr Brist/problem 
som åtgärdas 

Steg Måluppfyllelse Kostnads- 
intervall 

Gå 
vidare 

Ansvarig för 
genomförande 

H5 e, f 3 + B, C, F 
- F 

Mindre än 1 
miljon kr  

Ja Tranemo 
kommun 
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3. Potentiella effekter och konsekvenser  

3.1. Trafiksäkerhet 

Åtgärderna H1–H5 kommer inte att ha någon direkt påverkan på trafiksäkerheten utmed 

väg 27. Gemensamt för åtgärderna är att de syftar till att öka andelen resenärer som reser 

kollektivt på sträckan. Om fler väljer att ställa bilen och i stället resa kollektivt, minskar 

antalet fordon som färdas på väg 27, vilket har en positiv effekt på trafiksäkerheten. 

3.2 Klimatutsläpp 

Som nämnts i föregående avsnitt, syftar åtgärd H1–H5 att öka andelen 

kollektivtrafikresenärer. De åtgärder som rör utrednings- och informationsarbete, 

kommer i sig själva inte att bidra till varken en ökning eller minskning av klimatutsläpp.  

Åtgärderna kan ses som ett led i att få fler att resa kollektivt vilket leder till minskade 

klimatutsläpp.    

3.3 Ekonomi 

De steg 1-åtgärder som föreslås är kostnadseffektiva, men kan leda till att åtgärdsförslag 

genereras som medför ytterligare infrastrukturinvesteringar. Det kan handla om 

exempelvis ombyggnation av pendelparkeringar, anläggande av samåkningsparkering och 

ombyggnation/flytt av hållplatser. Förändringar i kollektivtrafikens trafikering kan leda 

till förändrade kostnader.   

3.4 Trafikant 

De steg 1-åtgärder som föreslås kommer att ha en lokal påverkan på boende i området. 

Det är de som kommer att vara mottagare av eventuella informationsutskick och det är 

även de som huvudsakligen kommer att dra nytta av förändringar i linjetrafikeringen. Då 

åtgärderna är kollektivtrafikrelaterade, gynnar åtgärderna kvinnor i större utsträckning 

då kvinnor generellt sett reser kollektivt i en högre utsträckning än män.  

3.5 Kollektivtrafik 

En satsning på busshållplats i Limmared är i linje med de åtgärdsförslag som presenteras 

i ÅVS för Kust till kustbanan (Trafikverket, 2020e). I denna ÅVS lyfts behov av utredning 

för samordnad trafikering avseende förstärkt anslutningstrafik mellan Lockryd och ny 

järnvägsstation i Hillared, samt mellan Tranemo och Limmared station. Vidare föreslår 

samma ÅVS en förlängning av befintliga plattformar vid Limmared station för att 

stationen ska kunna trafikeras med regionaltåg.  

Föreslagna informationsinsatser genomförs lämpligen i samband med genomförande av 

fysiska åtgärder för att få önskad effekt. De bör även genomföras regelbundet.    



Delsträcka 1 – mellan Aplaredsmotet och Kilakorset

Delsträcka 2 – mellan Kilakorset 
och Tranemo (tpl Björsdamm)

Delsträcka 3 – mellan Tranemo 
(söder om tpl Björsdamm) och 
länsgränsen till Jönköpings län



N1 Fortsatt utredning om utökad 
kollektivtrafik i Aplaredsmotet 

N3 Stängning av 
hållplats Grändvägen

N5 Stängning av 
hållplats Sågbacken

N8 Anläggande av ny påfart 
för busstrafik till väg 27 i 
södergående riktning vid 
Lockryd

Delsträcka 1
Aplaredsmotet och Kilakorset sid 1(1)

Tänkbar åtgärd



T4 Stängning av hållplats Kärraholm

T6 Åtgärder för oskyddade 
trafikanter vid hållplats Tingarör 
och i korsning med väg 1676

T2 Bullerremsor innan cirkulationen 
vid Kilakorset söderifrån 

Tänkbar åtgärd

3

Delsträcka 2- Åtgärdsinriktning 2A
Kilakorset och Tranemo vid 90 km/tim 
sid 1(3)



T9 Stängning av 
hållplats Platö

T13 Åtgärder för oskyddade trafikanter vid hållplats 
Kindsboda och i korsning med väg 1673
T14 Montering av ATK i korsning med väg 1673 

Tänkbar åtgärd

4

Delsträcka 2- Åtgärdsinriktning 2A
Kilakorset och Tranemo vid 90 km/tim 
sid 2(3)



T16 Ombyggnation av korsning med väg 1675 
T17 Montering av ATK i korsning med väg 1675 T20 Stängning av hållplats 

Limmareds säteri

T22 Åtgärder för förbättrad framkomlighet i 
korsning med väg 1587

T25 Trimningsåtgärder i trafikplats Björsdamm

Ej platsspecifika åtgärder

T27 Kartlägga behov av sidoområdesåtgärder

5

Delsträcka 2- Åtgärdsinriktning 2A
Kilakorset och Tranemo vid 90 km/tim 
sid 3(3)

Tänkbar åtgärd



Sträcka med omkörningsfält (2+2 eller 2+1)

• Anläggande av ögla för vänstersväng mot 
enskild väg till Kärraholm

• Stängning av hållplats Kärraholm

• Stängning av väganslutning från väg 
1674 till väg 27 vid Västergärdet

• Stängning av hållplats Västergärdet

Anläggande av ny trafikplats och 
gc-port i korsningen med väg 
1676 Tingarör

Plats för föreslagen åtgärd

Delsträcka 2- åtgärdsinriktning 2B 
Principiell översikt av åtgärdsförslag, delsträcka M1 

Kilakorset (korsningen med väg 154) och Limmared (till och med korsningen med väg 157)
sid 1(2)

Kilakorset (korsning med väg 154)

Övergripande åtgärder för M1: 
Väg 27 byggs om till mötesfri landsväg med 40 % 
omkörningssträcka med vägrensseparering. 
Hastighetsbegränsning 100 km/tim med undantag för två 
korsningar där hastighetsbegränsningen blir 80 km/tim.

• Breddning av väg 27 från nuvarande ca 9 meter till 
11,5 meter på de sträckor där det ska vara ett körfält i 
vardera riktningen inklusive mitträcke (1+1-väg). För 
sträckor med 2+1-väg blir ny vägbredd 15,5 m och för 
sträckor med 2+2-väg blir vägen 18,5 m bred. 

• Bef faunastängsel rivs och nytt sätts upp som 
anpassas utifrån ny vägbredd.

• Anläggande av två planskilda faunapassager.
• Anpassningar på de platser där befintliga 

väganslutningar tas bort, anläggande av ny enskild 
väg. 

Ca 1200 m 2+2 -väg

Ca 1200 m 2+2 -väg

Breddning av bro över Ätran (15-834-1 )



Stängning av 
hållplats Platö

• Ny planskild korsning med enskild väg vid Yttre Holm 
• Stängning av hållplats Holm

• Åtgärder för oskyddade trafikanter 
vid hållplats Kindsboda och i 
korsning med väg 1673

• Montering av ATK (2 st) i korsning 
med väg 1675

• Ny planskild korsning med 
enskild väg vid Bystad

• Stängning av hållplats Bystad

Ca 1100 m 2+1 -väg

Ca 1800 m 2+1 -väg

Ca 1900 m 2+2 -väg

Cirkulationsplats i korsning med 
väg 157 Sträcka med 80 km/tim

Sträcka med omkörningsfält (2+2 eller 2+1)

Plats för föreslagen åtgärd

Delsträcka 2- åtgärdsinriktning 2B 
Principiell översikt av åtgärdsförslag, delsträcka M1 

Kilakorset (korsningen med väg 154) och Limmared (till och med korsningen med väg 157)
sid 2(2)



Sträcka med sänkt hastighet (80 km/tim)

Sträcka med omkörningsfält (2+2 eller 2+1)

• Anläggande av vänsterpåsvängskörfält 
och vänstersvängkörfält i korsning 
med väg 1675 

• Ytterligare en ATK i korsning med väg 
1675 

• Stängning av väganslutning 
enskild väg till Limmared 
säteri

• Stängning (rivning) av 
hållplats Limmareds säteri

Anläggande av högeravsvängskörfält och 
vänsterpåsvängskörfält i korsning med väg 1587

Trimningsåtgärder i tpl Björsdamm

Plats för föreslagen åtgärd

Delsträcka 2- åtgärdsinriktning 2B 
Principiell översikt av åtgärdsförslag, delsträcka M2 

Limmared (söder om korsningen med väg 157) och trafikplats Björsdamm (korsning med väg 156)
Sid 1(1)

Övergripande åtgärder för M2: 
Väg 27 byggs om till mötesfri landsväg med 40 % 
omkörningssträcka. Hastighetsbegränsning 100 
km/tim med undantag för tre korsningar där 
hastighetsbegränsningen blir 80 km/tim.

• Breddning av väg 27 från nuvarande ca 9 
meter till 10 meter på de sträckor där det ska 
vara ett körfält i vardera riktningen inklusive 
mitträcke (1+1-väg). För sträckor med 2+1-väg 
blir ny vägbredd 14 m och för sträckor med 
2+2-väg blir vägen 17 m bred. 

• Bef faunastängsel rivs och nytt sätts upp som 
anpassas utifrån ny vägbredd.

• Anläggande av två planskilda faunapassager.
• Anpassningar på de platser där befintliga 

väganslutningar tas bort, anläggande av ny 
enskild väg. 

Ny bro över väg 27 för enskild väg 

Ca 1200 m 2+2 -väg
Ca 300 m 2+1 -väg

Ny bro över väg 27 för enskild väg med gc-trafik 

Ny bro över väg 27 för enskild väg 

Ca 1300 m 2+2 -väg

Befintlig bro över väg 27 (15-846-1/P846) rivs

Breddning av bro över Månstadsån (15-851-1)

Breddning av bro över Jälmån  (15-838-1)



Tänkbara åtgärder
S1 Faunastängsel med barriärbrytande 
åtgärder 
S2 Stänga anslutningar
S3 Mitt- och sidoräffling
S5 Kartläggning behov av 
sidoområdesåtgärder

Delsträcka 3
Tranemo (tpl Björsdamm) och länsgränsen 
till Jönköpings län sid 1(1)



Ej platsspecifika åtgärder

H1 Översyn av bytespunkter
H2 Riktade informationsinsatser
H3 Översyn av kollektivtrafikens trafikering

Föreslagna åtgärder Limmared
H4 Minska bytestiden mellan buss och tåg i 
Limmared 
H5 Anläggande av nytt hållplatsläge för buss 
i Limmared 

Övriga tänkbara åtgärder för sträckan som helhet 
Sid 1(1)
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Bilaga 6 till ÅVS väg 27 – Väg 154 (Kilakorset) till länsgräns 

Deltagare vid workshop 

Datum för mötet: 2020-02-26 
 
Plats för mötet: Glasets hus, Limmared 
 
Närvarande:   

Boel Olin, Projektledare Trafikverket  

Tea Silic, Biträdande projektledare Trafikverket  

Anna Cesarini, samhällsplanerare Trafikverket  

Joakim Karlsson, samhällsplanerare Tranemo kommun  

Ellinor Lundholm, samhällsplanerare Tranemo kommun  

Ulrika Menau, Uppdragsledare konsult AFRY  

Julia Lindahl, Samhällsplanerare Svenljunga kommun 

Annika Stomberg, kommunpolis i Svenljunga  

Sharon Plotzki, trafikstrateg Västtrafik  

Louise Gustafson, Grimsås åkeri/ Sveriges åkeriföretag  

Anette Axelsson, Transdev Busstrafik Tranemo och Svenljunga  

Stern Hollander, VY Flexbuss  
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Utvärdering av åtgärdsförslag för 
åtgärdspaket för delsträcka 1, 2 (2A och 
2B) och 3  

Utvärdering i matrisen nedan utgår från mål redovisade i huvudrapporten. För 
att underlätta läsning av matrisen visas urval av redan presenterade mål. ÅVS-
mål presenteras kompletta, dvs inget urval är gjort. Måluppfyllnad gentemot 
ÅVS-mål för respektive åtgärd framgår av åtgärdsbilaga 1-4.  
  

Åtgärdspaket för delsträcka 1 och 3 utvärderas i relation till att inte göra 
någonting alls, ett så kallat nollalternativ. För delsträcka 2 finns två olika 
åtgärdsinriktningar/paket som vid bedömning av måluppfyllelse ställs mot 
varandra (2A och 2B). 
 
Observera att nedanstående utvärdering inte avser eller ersätter samlad 
effektbedömning (SEB) där så är aktuellt. För åtgärdspaket 2B har fullständig 
samlad effektbedömning genomförts för delsträcka M1 och M2. 

ÅVS-mål 

A Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter till busshållplatser 
B Ökad trafiksäkerhet för kollektivtrafiken 
C Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken 
D Bra framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för godstrafiken 
E Ökad trafiksäkerhet för samtliga trafikslag 
F Mer attraktiv kollektivtrafik för arbetspendling 
 
Bedömning av måluppfyllelse har genomförts med utgångspunkt från 
nedanstående skala: 
 

Motverkar måluppfyllelse - 

Bidrar till måluppfyllelse  + 

Bidrar starkt till måluppfyllelse  ++ 

Nationella mål  

Övergripande mål: samhällsekonomisk effektivitet och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 
Funktionsmål: transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet 
ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov. 
Hänsynsmål: transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det 
övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra 
till ökad hälsa. 
I hänsynsmålet finns etappmål om att växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter ska minskas med 70 % från 2010 till 2030 samt att antalet 
omkomna till följd av trafikolyckor ska halveras till år 2030.  (…) Antalet 
allvarligt skadade inom respektive trafikslag ska till år 2030 minska med minst 
25 procent. 

Regionala mål  

Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland. 
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Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet. Invånarna ges möjlighet att ta 
del av kollektivtrafiken utifrån olika geografiska förutsättningar. Västra 
Götaland knyts samman och skapar tillgänglighet för invånarna till arbete, 
studier och fritid 
Kollektivtrafiken är enkel, trygg och inkluderande. Kollektivtrafiken utformas så 
att den upplevs attraktiv och utformad med medvetenhet om den variation av 
förutsättningar och behov som finns hos invånarna. 
Indikatorer, restidskvot buss jämfört med bil 1,3 och 1,5 km till 
kollektivtrafikhållplats i prioriterade kollektivtrafikstråk. 
 
En tillförlitlig och stark infrastruktur som möjliggör hållbara transporter, arbete 
och boende i hela regionen 
Ett robust och tillförlitligt transportsystem för alla transportslag 
Effektiv rörlighet genom att varje transportslag nyttjas på bästa sätt både för 
stad och landsbygd 
 

Lokala mål (urval) 

Borås stad:  enkelt att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots och med cykel, 
men också längre resor kan vi göra klimatsmart. Förbättra kopplingen mellan 
serviceorterna och omkringliggande småorter 
Tranemo kommun (vision 2035): ett hållbart samhälle med fokus på det 
lokala, samtidigt som det finns goda kommunikationer och en välutvecklad 
infrastruktur 
Svenljunga kommun (vision): Ett tryggt och hälsosamt samhälle för alla. 
Ett brett utbud av företag och arbetstillfällen samt ett bra kommunikationsnät. 
En hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt 
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Utvärdering av tänkbara åtgärder för delsträcka 1- mellan Aplaredsmotet och Kilakorset (v 154) 

 

Transportpolitiska nationella mål – Bedömd måluppfyllelse relativt delsträcka 1 och nollalternativ  
  Mål Delsträcka 1 Nollalternativ (=Nuläge) 

Bidrag till 
funktionsmålet  

Medborgarnas resor + Fortsatt utredning om utökad kollektivtrafik i Aplaredsmotet är ett 

steg mot att tillgängligheten till prioriterat kollektivtrafikstråk för 

boende i Aplared kan förbättras.  

- Tillgängligheten till prioriterat kollektivtrafikstråk minskar i och 

med att två busshållplatslägen tas bort. De två hållplatserna har dock 

ett lågt nyttjande och är undermåliga avseende kvalitet och 

tillgänglighet. 

- Boende i tätorten Aplared har fortsatt ej tillgång till prioriterat 

kollektivtrafikstråk inom rimligt gångavstånd. 

+ Hållplats Sågbacken och Grändvägen är belägna utmed prioriterat 

kollektivtrafikstråk. 

-Befintliga busshållplatser Sågbacken och Grändvägen är av 

undermålig kvalitet, genererar vissa trafiksäkerhetsbrister och är 

otillgängliga. De har även låg nyttjandegrad.  

- Boende i tätorten Aplared har ej tillgång till prioriterat 

kollektivtrafikstråk inom rimligt gångavstånd. 

 

Näringslivets 

transporter 

+ Marginellt förbättrad trafikmiljö i och med att två hållplatser tas 

bort (Sågbacken och Grändvägen). 

+ Hållplats Lockryd får ny påfart till v 27 söderut, vilket gynnar 

framkomlighet och trafiksäkerhet något. 

- Befintliga hållplatslägen för Sågbacken och Grändvägen har brister i 

utformningen (korta och smala) vilket medför mindre brister i 

trafiksäkerheten och framkomlighet för trafik på väg 27. 

 

Tillgänglighet 

regionalt/länder 

 + Åtgärder på del 1 ger viss förbättrad regional tillgänglighet för 

bussresenärer/kombinationsresenärer för resor till/från Svenljunga, 

Tranemo, Borås via v 27 (lägre restidskvot).  

- De fåtal resenärer som tidigare använt hållplats Grändvägen och 

Sågbacken kommer få försämrad tillgänglighet regionalt med buss.  

- Fortsatt mindre bra regional tillgänglighet för de resenärer som 

nyttjar befintlig hållplats vid Aplaredsmotet.  

 

+Regional tillgänglighet via hållplats Grändvägen, Sågbacken och 

Lockryd. 

- Hållplats Grändvägen och Sågbacken är 

lågt nyttjade och tillgängliga främst via ”Kiss and Ride”. 

- Mindre bra regional tillgänglighet för de resenärer som nyttjar 

befintlig hållplats vid Aplaredsmotet.  

  

Jämställdhet + Hållplats Aplaredsmotet ligger fortsatt invid pendelparkeringen 

och nära Aplared tätort. 

- Hållplats Aplaredsmotet trafikeras fortsatt ej av direktbussar och 

har i dag ett lågt nyttjande. 

- Glesare mellan hållplatser i och med att hållplats Grändvägen och 

Sågbacken tas bort vilket försämrar tillgänglighet till hållplats. 

Påverkar kvinnor i högre grad än män. 

 

+ Hållplats Aplaredsmotet ligger invid pendelparkeringen och nära 

Aplared tätort. 

- Hållplats Aplaredsmotet trafikeras ej av direktbussar och har i dag 

ett lågt nyttjande. 

  

Funktionshindrade  +Pendelparkering ligger invid befintlig hållplats Aplaredsmotet. 

- Glesare mellan hållplatser i och med att hållplats Grändvägen och 

Sågbacken tas bort vilket försämrar tillgänglighet till hållplats. 

+Pendelparkering ligger invid befintlig hållplats Aplaredsmotet. 

- Hållplats Grändvägen och Sågbacken har brister i utformning och 

det saknas gånganslutningar till hållplatserna.  
Barn och unga - Glesare mellan hållplatser i och med att hållplats Grändvägen och 

Sågbacken tas bort vilket kan påverka skolbarns närhet till skolbuss.  

- Hållplats Grändvägen och Sågbacken ger regional tillgänglighet och 

relativ närhet till skolbuss för de som bor i närheten (Vilket bedöms 

vara ett mindre antal). 
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- Barn kan inte självständigt ta sig till nämnda hållplatser eftersom 

(säkra) gång- och cykelanslutningar saknas.  

Kollektivtrafik, gång 

och cykel 

+ Förbättring för kollektivtrafiken i och med påfart v 27 för Lockryd 

och borttagande av två hållplatser.  

 

Åtgärderna bedöms inte påverka möjligheten att cykla till bussen.  

 

Generellt ingen påverkan för gångtrafikanter. 

- Stora brister i dagens tillgänglighet för gångtrafikanter som ska till 

hållplats Grändvägen eller Sågbacken.  

Bidrag till 
hänsynsmålet 

Klimat + Marginell positiv påverkan på transportutsläpp på grund av färre 

hållplatsstopp och genare körväg i Lockryd för busstrafik. 

- Relativt lågt nyttjande av hållplats Aplaredsmotet, Lockryd, 

Grändvägen och Sågbacken. 

Hälsa  - Relativt lågt nyttjande av hållplats Aplaredsmotet, Lockryd, 

Grändvägen och Sågbacken vilket indikerar att det finns potentiella 

hälsoeffekter att vinna om en andel av dagens arbetspendlande 

privatbilister börjar åka kollektivtrafik. 

Landskap + Hållplats Sågbacken och Grändvägen försvinner. 

- Ny mark tas i anspråk för ny påfart vid hållplats Lockryd. 

 

- Hållplats Sågbacken och Grändvägen tar mark i anspråk.  

Trafiksäkerhet + Något förbättrad trafiksäkerhet framför allt för kollektivtrafiken 

men även för övrig trafik på väg 27 med anledning av ny påfart vid 

Lockryd och att hållplats Sågbacken och Grändvägen tas bort.  

- Brister i utformning av hållplats Grändvägen och Sågbacken. 

- Vissa brister för kollektivtrafiken vid Lockryd i korsningen med väg 

27, framkomlighetsproblem som leder till brister avseende 

trafiksäkerhet.   
 

 Delsträcka 1 Nollalternativ 

Bidrag till en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning  

+ Hållplatser Sågbacken och Grändvägen som har lågt resande och 

bristfällig utformning tas bort. Alternativet hade varit att förbättra 

utformning och tillgänglighet vilket bedöms ge låg nytta i 

förhållande till kostnad och antal presumtiva 

kollektivtrafikresenärer. 

+ Fortsatt utredning om utökad kollektivtrafik i Aplaredsmotet 

positivt då ev. ny hållplats i Aplaredsmotet ger restidkvot på ca 1,3. 

(Ev. ny hållplats i Aplaredsmotet förutsätter en överflyttning av 

privatbilister till kollektivtrafik – då bedöms investeringen ge 

hållbar transportförsörjning. Uppfylls inte potentialen bedöms 

investeringen inte ge samhällsnytta och blir därmed inte 

samhällsekonomiskt effektiv.) 

+ Påfart för busstrafik i södergående riktning vid Lockryd bedöms 

ge direkt samhällsekonomisk nytta i och med restidsvinster och 

förbättrad framkomlighet samt något ökad trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafik. 

- Lågt nyttjade och mindre trafiksäkert utformade hållplatser 

Sågbacken och Grändvägen. 

- Befintlig hållplats vid Aplaredsmotet är inte direkt kopplad till 

prioriterat kollektivtrafikstråk. 
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Fördelningsaspekter Eftersom fokus på åtgärder på delsträcka 1 är kollektivtrafik, 

bedöms största nyttan av åtgärder tillfalla kollektivtrafikresenärer 

och dess förare.  

Boende eller de med målpunkt i Lockryd eller Aplared har nära till 

pendelparkering och hållplats. Boende och de med målpunkt i 

Aplared har dock inget konkurrenskraftigt alternativ till bil för 

arbetspendling till/från Borås  

 

Boende nära Grändvägen och Sågbacken har närhet till hållplats men 

ingen möjlighet att ta sig till den på annat vis än med bil och sk ”kiss 

and ride”. 

Målkonflikter Konflikt mellan mål om 1,5 km närhet till prioriterat 

kollektivtrafikstråk och boende inom den radien till hållplats 

Sågbacken och Grändvägen i och med att hållplatserna föreslås att 

tas bort. 
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Transportpolitiska regionala mål – bedömd måluppfyllelse relativt delsträcka 1 och nollalternativ  

Mål Delsträcka 1 Nollalternativ 

Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra 

Götaland. 

+ Fortsatt utredning om utökad kollektivtrafik i Aplaredsmotet är 

ett steg mot att  öka andelen hållbara resor i länet. Västtrafik 

bedömer att en ev. ny hållplats i Aplaredsmotet har potential att 

attrahera fler kollektivtrafikresenärer avseende arbetspendling pga 

utbudet i prioriterat kollektivtrafikstråk utmed v 27.  

+ Minskad restid mellan Aplared och Lockryd pga indragning av 

hållplatser (Sågbacken och Grändvägen). Ny påfart för busstrafik i 

Lockryd bidrar till minskad restid för busstrafik i södergående 

riktning. Minskad restid ökar kollektivtrafikens attraktivitet och 

bidrar till lägre restidskvot.    

- Relativt lågt antal resande med kollektivtrafik från 

Aplaredsmotet, Sågbacken och Grändvägen indikerar hög andel 

arbetspendlande bilister. 

Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet. 

Invånarna ges möjlighet att ta del av 

kollektivtrafiken utifrån olika geografiska 

förutsättningar. Västra Götaland knyts samman 

och skapar tillgänglighet för invånarna till arbete, 

studier och fritid 

+ Fortsatt utredning om utökad kollektivtrafik i Aplaredsmotet är 

ett steg mot att förbättra den geografiska tillgängligheten till 

prioriterat kollektivtrafikstråk. Ev. ny/kompletterande hållplats i 

Aplaredsmotet v 27 bedöms vara gynnsamt för regionala 

tillgängligheten avseende restidskvot (1,3) och närhet till hållplats 

(max 1,5 km). 

- Aplaredsbor har ej tillgång till prioriterat kollektivtrafikstråk 

inom 1,5 km. 

+ Aplaredsbor har dock tillgång till kollektivtrafikstråk för 

skolskjuts och till mindre orter i närområde samt till större orter 

men med längre restid och färre avgångar. 

Kollektivtrafiken är enkel, trygg och inkluderande. + Åtgärder för att förtydliga och förbättra noderna Aplared och 

Lockryd bedöms vara gynnsamt.  

+ Borttagande av mindre trafiksäkra hållplatser bedöms vara 

gynnsamt för upplevd trygghet. 

+ Inkluderande att bef. hållplats Aplaredsmotet ligger intill 

pendelparkering samt kan upplevas tryggt att den är belägen i 

tätortens utkant. 

- Hållplats Grändvägen och Sågbacken är inte inkluderande med 

nuvarande placering och utformning. Avsaknad av gångstråk och 

smala hållplatser bidrar till otrygghet. Det är svårt att ta sig till 

hållplatserna.  

Kollektivtrafiken utformas så att den upplevs 

attraktiv och med medvetenhet om den variation 

av förutsättningar och behov som finns hos 

invånarna. 

 - Hållplats vid Aplaredsmotet utmed v 27 saknas. 

Indikatorer, restidskvot buss jämfört med bil 1,3  + Föreslagna åtgärder bidrar till måluppfyllnad. + Uppfylls för direktbusslinjer för alla befintliga hållplatslägen vid 

väg 27.  

- Uppfylls ej för befintlig hållplats vid Aplaredsmotet. 

1,5 km till kollektivtrafikhållplats i prioriterade 

kollektivtrafikstråk 

+ Fortsatt utredning om utökad kollektivtrafik i Aplaredsmotet 

positivt då ev. ny hållplats bidrar till måluppfyllnad på närhet till 

prioriterade stråk för boende i tätorten Aplared.  

- Borttagande av hållplats Grändvägen och Sågbacken ger minskad 

måluppfyllelse i viss grad.  

+ Hållplats Grändvägen och Sågbacken är lokaliserade i prioriterat 

kollektivtrafikstråk. Då nyttjandegraden är låg bedöms effekten 

vara låg.   

- Hållplats vid Aplaredsmotet utmed v 27 saknas. 
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En tillförlitlig och stark infrastruktur som 

möjliggör hållbara transporter, arbete och boende 

i hela regionen 

+ Fortsatt utredning om utökad kollektivtrafik i Aplaredsmotet 

kan ge positivt bidrag till målet.  

- Borttagande av hållplats Grändvägen och Sågbacken ger minskad 

måluppfyllelse i viss grad.  

+ Hållplats Grändvägen och Sågbacken är lokaliserade i prioriterat 

kollektivtrafikstråk. Då nyttjandegraden är låg bedöms effekten 

vara låg.   

- Hållplats vid Aplaredsmotet utmed v 27 saknas. 

Ett robust och tillförlitligt transportsystem för alla 

transportslag 

+ Robusthet och tillförlitlighet bedöms öka något i och med åtgärd 

vid Lockryd och borttagande av hållplats Sågbacken och 

Grändvägen. 

- Hållplats vid Aplaredsmotet utmed v 27 saknas. 

Effektiv rörlighet genom att varje transportslag 

nyttjas på bästa sätt både för stad och landsbygd 

Föreslagna åtgärder bedöms ha positiv inverkan på målen. Hållplats vid Aplaredsmotet utmed v 27 saknas. 

Sammanvägt regionala mål Åtgärder bedöms övervägande ha positiv inverkan på regionala 

mål. 

 

Målkonflikter Målkonflikt avseende att närhet till kollektivtrafikstråk försämras 

(negativt bidrag) i och med att hållplats Grändvägen och 

Sågbacken tas bort, samtidigt som restidskvoten förbättras vilket 

bidrar till måluppfyllnad. 
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Transportpolitiska lokala mål – bedömd måluppfyllelse relativt delsträcka 1 och nollalternativ 

Mål Delsträcka 1 Nollalternativ 

Borås stad:  enkelt att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots 

och med cykel, men också längre resor kan vi göra klimatsmart. 

Förbättra kopplingen mellan serviceorterna och omkringliggande 

småorter. 

 

+ Fortsatt utredning om utökad kollektivtrafik i 

Aplaredsmotet kan ge positivt bidrag till mål enligt 

”enkelt att förflytta sig med kollektivtrafik, till 

fots och med cykel, men också längre resor kan vi 

göra klimatsmart”.  

+ Hållplats Grändvägen som har brister i 

anslutning och utformning tas bort. 

 

Koppling mellan serviceorter och omkringliggande 

småorter förbättras ej. 

+/- Hållplats Grändvägen 

- Aplaredsbor saknar hållplats i prioriterat kollektivtrafikstråk för 

pendling till/från Borås. 

- Koppling mellan serviceorter och omkringliggande småorter är 

bristfällig 

 

Tranemo kommun (vision 2035): ett hållbart samhälle 

med fokus på det lokala, samtidigt som det finns goda 

kommunikationer och en välutvecklad infrastruktur. 

 

Generellt ingen direkt påverkan för Tranemo 

kommun eftersom åtgärder för delsträcka 1 ej 

ligger i Tranemo kommun. 

+ För de som arbetspendlar med buss eller bil 

norrut kommer åtgärderna bidra till kortare restid 

med buss i linjetrafik.  

Delsträcka 1 är inte belägen inom Tranemo kommun. 

Svenljunga kommun (vision): Ett tryggt och hälsosamt 

samhälle för alla. Ett brett utbud av företag och arbetstillfällen 

samt ett bra kommunikationsnät. En hållbar utveckling, såväl 

ekonomiskt, socialt som miljömässigt 
 

+ Trygghet förbättras något i och med åtgärd vid 

Lockryd. 

+/- Borttagande av hållplats Sågbacken med 

bristfällig utformning och avsaknad av 

gånganslutningar. 

+ För de som arbetspendlar med buss eller bil mot 

Borås kommer åtgärderna bidra till kortare restid 

med buss i linjetrafik. 

- Brister vid hållplats Lockryd (trafiksäkerhet och framkomlighet 

för busstrafik) och hållplats Sågbacken (avsaknad av 

gånganslutningar och brister i utformning).  

+ Hållplats Sågbacken uppfyller mål om 1,5 km närhet till 

prioriterat kollektivtrafikstråk för vissa. 

Sammanvägt lokala mål +Sammanvägt bedöms föreslagna åtgärder 

påverka kommunala mål positivt främst för Borås 

och Svenljunga kommun. 

 

 

Målkonflikter Inga direkta målkonflikter.  
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ÅVS mål – delsträcka 1 relativt nollalternativ 

Mål Delsträcka 1 Nollalternativ 

A- Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter till 

busshållplatser  

+ Trafiksäkerhetsbrist elimineras i och med att 

hållplats Sågbacken och Grändvägen tas bort. 

- Avsaknad av gånganslutningar till hållplats Sågbacken och 

Grändvägen.  

B- Ökad trafiksäkerhet för kollektivtrafiken  + Något förbättrad trafiksäkerhet för 

kollektivtrafiken (busstrafik) med anledning av ny 

påfart vid Lockryd samt att hållplats Sågbacken 

och Grändvägen tas bort. 

- Brister i utformning av hållplats Grändvägen och Sågbacken. 

- Vissa brister för kollektivtrafiken vid Lockryd i korsningen med 

väg 27, framkomlighetsproblem som leder till brister avseende 

trafiksäkerhet.  

C- Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken 

 

+ Förbättrad framkomlighet för busstrafik i 

södergående riktning med ny påfart för busstrafik 

vid Lockryd. 

+ Något förbättrad framkomlighet i och med att 

hållplats Sågbacken och Grändvägen tas bort.  

- Brister i framkomligheten vid hållplats Lockryd 

 

D- Bra framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för godstrafiken 

 

+ Något förbättrad trafiksäkerhet för godstrafiken 

i och med att hållplats Sågbacken och Grändvägen 

tas bort. 

 

E- Ökad trafiksäkerhet för samtliga trafikslag Se måluppfyllnad för A, B och D ovan. Se måluppfyllnad för A, B och D ovan. 

F- Mer attraktiv kollektivtrafik för arbetspendling + Fortsatt utredning om utökad kollektivtrafik i 

Aplaredsmotet kan ge positivt bidrag till målet.  

+ Föreslagna åtgärder för delsträcka 1 bidrar till 

måluppfyllnad.  

- Borttagande av hållplats Grändvägen och 

Sågbacken ger minskad måluppfyllelse i viss grad 

då avståndet till närmsta hållplats ökar för ett fåtal 

resenärer. 

- Hållplats vid Aplaredsmotet utmed v 27 (prioriterade stråket) 

saknas. 

Sammanvägning ÅVS mål Åtgärder bedöms övervägande ha positiv inverkan 

på ÅVS-mål. Påverkan på mål D är begränsat.  

 

 

Målkonflikter Målkonflikt avseende att stängning av hållplats 

Sågbacken och Grändvägen bidrar till mer 

attraktiv kollektivtrafik då antalet hålplatsstopp 

minskar och trafiksäkerhetsrisk elimineras. Ökat 

avstånd till hållplats motverkas uppfyllnad av mål 

F. 
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Utvärdering av tänkbara åtgärder för delsträcka 2A och 2B- mellan Kilakorset (v 154) och Tranemo (tpl Björsdamm) 

Text som är fetmarkerad i matrisen markerar effekter där måluppfyllnad skiljer sig åt mellan åtgärdsinriktningarna 2A och 2B. För 
2B har en sammantagen bedömning av delåtgärderna M1 och M2 genomförts. I parentes efter respektive bedömning finns notering om bedömningen 
avser en eller bägge delsträckor. 

Transportpolitiska nationella mål—Bedömd måluppfyllelse relativt åtgärdsinriktning 2A och 2B 

 Mål 2A 2B 

Bidrag till 
funktionsmålet  

Medborgarnas resor + Minskad restid för kollektivtrafiken med anledning av att 
antalet hållplatser reduceras.  
+ Förbättrad tillgänglighet på och till kvarvarande hållplatser 
(med undantag från hållplatserna Yttre Holm och Bystad). 
- Försämrad tillgänglighet till totalt antal hållplatser. 
 

+ Minskad restid för kollektivtrafiken med anledning av att antalet 
hållplatser reduceras (M1 i större utsträckning än M2). 
++ Förbättrad tillgänglighet på och till kvarvarande hållplatser (M1) 
+ Minskad restid för fordonstrafiken pga höjd 
hastighetsbegränsning (M1 i större utsträckning än M2 pga 
längre sträcka).  
+ Förbättrad möjlighet för omkörning av tung trafik (M1 och 
M2). 
- Försämrad tillgänglighet till totalt antal hållplatser (M1 i 
större utsträckning än M2) 
- Försämrad tillgänglighet lokalt när antalet enskilda 
anslutningar reduceras (M1 och M2). 
- Varierande hastigheter på sträckan (80 km/tim i ett antal 
korsningspunkter) vilket inte ger en optimal kvalitet för 2+1-
väg (M2 i högre utsträckning än M1). 

Näringslivets 

transporter 

+ Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet i 
korsningspunkter som leder till ökad robusthet. 
 
  
 
 
 

++ Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet på sträckan 
som helhet som leder till förbättrad robusthet (M1 och M2). 
- Försämrad robusthet på delar med 1+1 och mitträcke (M1 i 
mindre utsträckning än M2 pga vägrensseparering på M1). 
- Varierande hastigheter på sträckan (80 km/tim i ett antal 
korsningspunkter) vilket inte ger en optimal kvalitet för 2+1-
väg (M2 i högre utsträckning än M1). 
 

Tillgänglighet 

regionalt/länder 

+ Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet i 
korsningspunkter som leder till ökad robusthet.  
 

++ Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet på sträckan 
som helhet som leder till förbättrad robusthet (M1 och M2). 
-  Försämrad robusthet på delar med 1+1 och mitträcke (M2 i 
högre utsträckning än M1 pga vägrensseparering på M1). 

Jämställdhet + Förbättrad tillgänglighet på och till kvarvarande hållplatser 
(med undantag från hållplatserna Yttre Holm och Bystad), något 
fler kvinnor än män påverkas. 
- Försämrad tillgänglighet till totalt antal hållplatser, något fler 
kvinnor än män påverkas. 
 
 

++ Förbättrad kvalitet (trafiksäkerhet och framkomlighet) på 
transportsystemet, fler män än kvinnor påverkas (framför 
allt yrkesförare gods och personbilstrafik) (M1 och M2). 
++ Förbättrad tillgänglighet på och till kvarvarande hållplatser, något 
fler kvinnor än män påverkas (M1). 
- Försämrad tillgänglighet till totalt antal hållplatser, något fler kvinnor 
än män påverkas (M1 i större utsträckning än M2)   
- Försämrad robusthet på delar med 1+1, fler män än kvinnor 
påverkas (framförallt gynnas yrkesförare gods och 
personbilstrafik) (M1 och M2). 
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Funktionshindrade  + Ökad tydlighet i vägutformningen. 
+ Förbättrad tillgänglighet på och till kvarvarande hållplatser 
(med undantag från hållplatserna Yttre Holm och Bystad). 
- Försämrad tillgänglighet till totalt antal hållplatser. 

++ Ökad tydlighet i vägutformningen (M1 och M2).  
++ Förbättrad tillgänglighet på och till kvarvarande hållplatser (M1) 
- Försämrad tillgänglighet till totalt antal hållplatser (M1 i större 
utsträckning än M2).   

Barn och unga + Minskad restid för kollektivtrafiken med anledning av att 
antalet hållplatser reduceras. 
+ Förbättrad tillgänglighet på och till kvarvarande hållplatser 
(med undantag från hållplats Yttre Holm och Bystad). 
- Försämrad tillgänglighet till totalt antal hållplatser. 

++ Förbättrad tillgänglighet på och till kvarvarande hållplatser (M1). 
+ Minskad restid för kollektivtrafiken med anledning av att antalet 
hållplatser reduceras (M1 i större utsträckning än M2). 
- Försämrad tillgänglighet till totalt antal hållplatser (M1 i större 
utsträckning än M2). 

Kollektivtrafik, gång 

och cykel 

+ Minskad restid för kollektivtrafiken med anledning av att 
antalet hållplatser reduceras. 
+ Förbättrad tillgänglighet på och till kvarvarande hållplatser 
(med undantag från hållplats Yttre Holm och Bystad). 
- Försämrad tillgänglighet till totalt antal hållplatser. 

++ Förbättrad tillgänglighet på och till kvarvarande hållplatser (M1). 
+ Minskad restid för kollektivtrafiken med anledning av att antalet 
hållplatser reduceras (M1 i större utsträckning än M2).   
+Förbättrad möjlighet för oskyddade trafikanter att ta sig 
mellan Limmared och v 27 med anledning av ny gc-väg (M1). 
- Försämrad tillgänglighet till totalt antal hållplatser (M1 i större 
utsträckning än M2).   
- Försämrad möjlighet för oskyddade trafikanter att korsa v 
27 (M1 och M2). 
- Försämrad robusthet för kollektivtrafiken på delar med 1+1 
och mitträcke (M1 i större utsträckning än M2) . 

Bidrag till 
hänsynsmålet 

Klimat + Ökad attraktivitet för arbetspendling med kollektivtrafik pga 
minskad restidskvot jämfört med bil. Viss andel privatbilister 
bedöms börja resa kollektivt för arbetsresor vilket bidrar till en 
minskning av klimatutsläpp och buller.    
- Möjligheten att arbetspendla med kollektivtrafik 
försämras i och med att fyra av åtta hållplatser stängs.   

+ Ökad attraktivitet för arbetspendling med kollektivtrafik pga minskad 
restidskvot jämfört med bil. Viss andel privatbilister bedöms börja resa 
kollektivt för arbetsresor vilket bidrar till en minskning av 
klimatutsläpp och buller (M1 i större utsträckning än M2).    
- Negativ påverkan på klimatmål pga ökade klimatutsläpp till 
följd av högre hastighet och inducerad trafik (M1 i högre 
utsträckning än M2). 
- Möjligheten att arbetspendla med kollektivtrafik försämras i 
och med att sex av åtta hållplatser stängs (M1 i högre 
utsträckning än M2).   

Hälsa + Ökad attraktivitet för arbetspendling med kollektivtrafik pga 
minskad restidskvot jämfört med bil. Arbetspendling med 
kollektivtrafik har positiv effekt på hälsa då det finns ett samband 
mellan fysisk aktivitet och kollektivtrafikresande. 
- Möjligheten att arbetspendla med kollektivtrafik 
försämras i och med att fyra av åtta hållplatser stängs.   

+ Ökad attraktivitet för arbetspendling med kollektivtrafik pga minskad 
restidskvot jämfört med bil. Arbetspendling med kollektivtrafik har 
positiv effekt på hälsa då det finns ett samband mellan fysisk aktivitet 
och kollektivtrafikresande (M1 i högre utsträckning än M2). 
-  Negativ påverkan på hälsa pga ökning av klimatutsläpp och 
buller (M1 och M2).  
- Möjligheten att arbetspendla med kollektivtrafik försämras i 
och med att sex av åtta hållplatser stängs (M1 i högre 
utsträckning än M1). 

Landskap - Till viss del ingrepp i jungfrulig mark. 
  
 

+ Planskilda faunapassager bidrar till att vilt kan passera v 27 
på ett mer trafiksäkert sätt (M1 i större utsträckning än M2).  
- Negativ påverkan på viltets rörlighet då barriär för vilt 
förstärks i och med breddning och mitträcke (M2 i större 
utsträckning än M1 då del av M1 saknar faunastängsel idag). 
- Ingrepp i jungfrulig mark, delvis i område klassat som 
riksintresse för naturvård (M1). 
- Påverkan på fornlämningar (M2). 
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Trafiksäkerhet + Förbättrad trafiksäkerhet vid de hållplatser som byggs om (alla 
trafikslag). 
+ Förbättrad trafiksäkerhet i korsningar, främst för 
motorfordonstrafik. 

+ Minskat antal hållplatser på sträckan bidrar till att 

trafiksäkerheten förbättras för motorfordonstrafik på v 27. 
 

++ Förbättrad trafiksäkerhet för motorfordonstrafik pga 
mitträcke (M1 och M2). 
+ Förbättrad trafiksäkerhet pga minskade konfliktpunkter 
med vilt (M2 i större utsträckning än M1 då del av M1 saknar 
faunastängsel idag). 
+ Förbättrad trafiksäkerhet vid hållplatser (alla trafikslag) (M1). 
+ Förbättrad trafiksäkerhet i korsningar, alla trafikslag (M1 
och M2). 

+ Minskat antal hållplatser på sträckan bidrar till att trafiksäkerheten 

förbättras för motorfordonstrafik på v 27 (M1 i större utsträckning än 

M2). 

- Försämrad trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanter 

(bedöms vara ett fåtal) som rör sig utmed v 27 (M1 och M2). 
- Höjning av hastighetsbegränsningen till 100 km/tim leder 
till ökad svårighetsgrad i de fall en trafikolycka inträffar (M1 
och M2).   

 
 
 

Bidrag till en samhälls-
ekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar 
transportförsörjning  

Åtgärder inom 2A bedöms bidra till samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. 

Åtgärderna bidrar inte till förbättrad trafiksäkerhet på 

sträcka i samma utsträckning som inriktning 2B.  

Åtgärder inom 2B bedöms till viss del bidra till samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning. En preliminär bedömning är att 

2B är något mindre effektivt och hållbart än alternativ 2A. 2B innehåller 

åtgärder som kräver omfattande ombyggnationer av befintlig väganläggning 

och byggnadsverk (M2 i högre grad än M1). Det medför hög 

investeringskostnad (M2 har högre investeringskostnad per meter än M1) 

och att ny mark behöver tas i anspråk för den utökade väganläggningen. 2B 

medför högre transportutsläpp än 2A. Den största samhällsekonomiska 

vinsten med 2B är avseende trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten för samtliga 

trafikslag förbättras, även om möjligheten för oskyddade trafikanter att korsa 

v 27 försämras. Risken för mötesolyckor minskar betydligt i och med 

föreslagna åtgärder inom 2B.  

Fördelningsaspekter Inriktning 2A bedöms förbättra främst för 

motorfordonstrafik. Förbättringar av transportsystemets 

kvalitet gynnar därmed fler män än kvinnor.   

Åtgärder inom 2A både förbättrar och försämrar för 

kollektivtrafik. Med nuvarande demografiska 

färdmedelsfördelning, påverkas fler kvinnor än män av de 

kollektivtrafikrelaterade åtgärderna, samt något fler barn 

och unga än vuxna. Då antalet hållplatser reduceras, 

påverkas barn i högre utsträckning än vuxna av det ökade 

avståndet till hållplats.  

Inriktning 2B bedöms förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafik. Förbättringar av transportsystemets kvalitet gynnar 

därmed fler män än kvinnor. Samtidigt försämras robustheten vilket bedöms 

påverka fler män än kvinnor (gods- och personbilstrafik påverkas i hög grad). 

2B både förbättrar och försämrar för kollektivtrafik. Med nuvarande 

demografiska färdmedelsfördelning, påverkas fler kvinnor än män av de 

kollektivtrafikrelaterade åtgärderna, samt något fler barn och unga än vuxna. 

Då antalet hållplatser reduceras, påverkas barn i högre utsträckning än vuxna 

av det ökade avståndet till hållplats.  
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Möjligheten för oskyddade trafikanter att korsa v 27 försämras, vilket 

påverkar kvinnor, barn och ungdomar i större utsträckning än män. Effekten 

för oskyddade trafikanter är större i inriktning 2B än för 2A. 

Målkonflikter Åtgärder inom 2A leder till både förbättring och försämring 

för kollektivtrafiken i och med att antalet hållplatser 

reduceras. Då avståndet till närmaste hållplats ökar i och 

med att antalet hållplatser reduceras, påverkas kvinnor, 

barn/unga och funktionshindrade negativt i högre 

utsträckning. Färre hållplatsstopp medför kortare restid, 

vilket gör kollektivtrafiken med attraktiv för 

arbetspendling. Det innebär också målkonflikt med 

avseende på Hänsynsmålet vid bedömning av Klimat och 

Hälsa. 

För åtgärder inom 2B finns målkonflikt avseende att åtgärderna medför att 

framkomlighet och trafiksäkerhet förbättras för motorfordonstrafik 

(näringslivets transporter, privatbilister och kollektivtrafik).  Även för 

oskyddade trafikanter förbättras trafiksäkerheten, men möjligheten att korsa 

v 27 försämras.   

 

2B innebär en höjd kvalitet av transportsystemet. En höjning av 

hastighetsbegränsningen till 100 km/tim medför att restiden på sträckan 

reduceras för personbilstrafiken. Åtgärderna är positiva för näringsliv och 

privatpersoner, men har istället en negativ effekt avseende ökade 

klimatutsläpp till följd av högre hastigheter och inducerad trafik.    

 

På samma sätt som 2A, medför 2B både förbättring och försämring för 

kollektivtrafiken i och med att antalet hållplatser reduceras. Då avståndet till 

närmaste hållplats ökar i och med att antalet hållplatser reduceras, påverkas 

kvinnor, barn/unga och funktionshindrade negativt i högre utsträckning. 

Färre hållplatsstopp medför kortare restid, vilket gör kollektivtrafiken med 

attraktiv för arbetspendling. Det innebär också målkonflikt med avseende på 

Hänsynsmålet vid bedömning av Klimat och Hälsa. 

 

Anläggande av omkörningssträckor ökar kapaciteten och minskar risken för 

störningar på sträckan. Mittsepareringen bidrar dock till minskad robusthet 

på sträcka med 1+1-väg då det inte är möjligt med omkörning eller 

omledning.  

 

Transportpolitiska regionala mål—Bedömd måluppfyllelse relativt 2A och 2B  

Regionala mål 2A 2B 

Andelen hållbara resor ska öka i hela 

Västra Götaland. 

+/- Förutsättningar för att öka andelen hållbara resor 

både ökar och minskar i och med 2A. Minskat antal 

hållplatser (4 tas bort) påverkar mål om 1,5 km närhet 

till prioriterat kollektivtrafikstråk negativt, men 

minskat antal hållplatser gör restiden kortare vilket 

är gynnsamt för mål om minskad restidkvot. 

+ Förbättringar på kvarvarande hållplatslägen. 

+ Förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för 

busstrafik i prioriterat kollektivtrafikstråk. 

 

+/- Förutsättningar för att öka andelen hållbara resor 

både ökar och minskar i och med 2B. Minskat antal 

hållplatser (6 tas bort) påverkar mål om 1,5 km närhet 

till prioriterat kollektivtrafikstråk negativt, men minskat 

antal hållplatser gör restiden kortare vilket är gynnsamt 

för mål om minskad restidkvot (M1 i högre utsträckning 

än M2). 

+ Förbättringar på kvarvarande hållplatslägen (M1). 

++ Förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för 

busstrafik i prioriterat kollektivtrafikstråk (M1 och M2). 
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- Möjligheten att gå- och cykla utmed v 27, samt att korsa 

väg 27 försämras (M2 i högre utsträckning än M1).  

Kollektivtrafik med god geografisk 

tillgänglighet. Invånarna ges möjlighet att 

ta del av kollektivtrafiken utifrån olika 

geografiska förutsättningar. Västra 

Götaland knyts samman och skapar 

tillgänglighet för invånarna till arbete, 

studier och fritid. 

+/- Förutsättningar för att öka andelen hållbara resor 

både ökar och minskar i och med 2A. Minskat antal 

hållplatser (4 tas bort) påverkar mål om 1,5 km närhet 

till prioriterat kollektivtrafikstråk negativt, men 

minskat antal hållplatser gör restiden kortare vilket 

är gynnsamt för mål om minskad restidkvot. 

+ Förbättringar på kvarvarande hållplatslägen. 

+ Förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för busstrafik i 

prioriterat kollektivtrafikstråk. 

+/- Förutsättningar för att öka andelen hållbara resor 

både ökar och minskar i och med 2B. Minskat antal 

hållplatser (6 tas bort) påverkar mål om 1,5 km närhet 

till prioriterat kollektivtrafikstråk negativt, men minskat 

antal hållplatser gör restiden kortare vilket är gynnsamt 

för mål om minskad restidkvot (M1 i högre grad än M2). 

+ Förbättringar på kvarvarande hållplatslägen (M1). 

+ Förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för busstrafik i 

prioriterat kollektivtrafikstråk (M1 och M2). 

Kollektivtrafiken är enkel, trygg och 

inkluderande. 

+/- Att antalet hållplatser reduceras skapar bättre 

förutsättningar för en tydligare direktbusstrafik i det 

prioriterade stråket vilket är positivt. Samtidigt leder färre 

hållplatser till att de användargrupper som har svårt att ta sig 

längre sträcka till hållplats kommer att få svårare att resa 

kollektivt, vilket inte är i linje med målet.    

 

+/- Att antalet hållplatser reduceras skapar bättre förutsättningar 

för en tydligare direktbusstrafik i det prioriterade stråket vilket är 

positivt. Samtidigt leder färre hållplatser till att de 

användargrupper som har svårt att ta sig längre sträcka till 

hållplats kommer att få svårare att resa kollektivt, vilket inte är i 

linje med målet.      

 

Kollektivtrafiken utformas så att den 

upplevs attraktiv och med medvetenhet om 

den variation av förutsättningar och behov 

som finns hos invånarna. 

+/- Att antalet hållplatser reduceras skapar bättre 

förutsättningar för en tydligare direktbusstrafik i det 

prioriterade stråket vilket bidrar till en ökad attraktivitet.  

Samtidigt leder färre hållplatser till att de användargrupper 

som har svårt att ta sig längre sträcka till hållplats kommer att 

få svårare att resa kollektivt, vilket inte är i linje med målet.    

 

+/- Att antalet hållplatser reduceras skapar bättre förutsättningar 

för en tydligare direktbusstrafik i det prioriterade stråket vilket 

bidrar till en ökad attraktivitet Samtidigt leder färre hållplatser till 

att de användargrupper som har svårt att ta sig längre sträcka till 

hållplats kommer att få svårare att resa kollektivt, vilket inte är i 

linje med målet (M1 i högre grad än M2).      

 

Indikatorer, restidskvot buss jämfört med 

bil 1,3.  

+ Restidskvot under 1,3 på aktuell sträcka redan i dagsläget 

men bör minska ytterligare något i och med att antalet 

hållplatser reduceras.  

+ Restidskvot under 1,3 på aktuell sträcka redan i dagsläget men 

bör minska ytterligare något i och med att antalet hållplatser 

reduceras (M1 i högre grad än M2). 

1,5 km till kollektivtrafikhållplats i 

prioriterade kollektivtrafikstråk. 

- Borttagande av hållplatser på sträckan ger minskad 

måluppfyllelse.  
- Borttagande av hållplatser på sträckan ger minskad 

måluppfyllelse (M1 i högre grad än M2). 

En tillförlitlig och stark infrastruktur som 

möjliggör hållbara transporter, arbete och 

boende i hela regionen. 

+ Åtgärder i 2A främjar framkomlighet och 

trafiksäkerhet för motorfordonstrafik i flera 

korsningar.  

+ Kollektivtrafikresor i prioriterat stråk för arbetspendling 

gynnas av åtgärderna vilket bidrar till måluppfyllnad.  

 

++ Åtgärder i 2B främjar framkomlighet och 

trafiksäkerhet för motorfordonstrafik vilket bidrar till 

måluppfyllnad (M1 och M2). 

+ Mötesfri landsväg på sträckan bidrar till kortare restid 

vilket är attraktivt för arbetspendlare och på så sätt 

gynnar företag, boende och förvärvsarbetare i 

närområdet och regionen (M1 och M2). 
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+ Anläggande av omkörningssträckor ökar kapaciteten 

och minskar risken för störningar på sträckan vilket 

bidrar till måluppfyllnad avseende tillförlitlighet (M1 och 

M2).  

+ Kollektivtrafikresor i prioriterat stråk för arbetspendling gynnas 

av åtgärderna vilket bidrar till måluppfyllnad (M1 i högre grad än 

M2).  

- De omfattande åtgärder som innefattas av 2B och det 

faktum att de leder till ökade klimatutsläpp och buller, är 

inte förenligt med målet (M1 och M2).   

- Mittsepareringen motverkar målet i avseende att det 

bidrar till minskad robusthet på sträcka med 1+1-väg, då 

det inte är möjligt med omkörning eller omledning (M1 

och M2). 

Ett robust och tillförlitligt transportsystem 

för alla transportslag. 

+ Korsningsåtgärder som förbättrar framkomlighet och 

trafiksäkerhet ger ett mer robust transportsystem för 

motorfordonstrafiken vilket till viss del bidrar till 

måluppfyllnad. 

+ Möjligheten för oskyddade trafikanter att korsa v 27 och att 

nå hållplatser förbättras på flera platser vilket bidrar till 

måluppfyllnad till viss del.  

 

 

++ Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet på 
sträckan som helhet som leder till förbättrad robusthet 
för motorfordonstrafiken (M1 och M2). 
- Försämrad robusthet  på delar med 1+1 och mitträcke 
för motorfordonstrafik (M1 i mindre utsträckning än M2 
pga vägrensseparering på M1). 

- Möjligheten för oskyddade trafikanter att röra sig tvärs 

v 27 begränsas till korsningar och eventuella anordnade 

passagemöjligheter vilket inte är i linje med målet (M1 

och M2). 

Effektiv rörlighet genom att varje 

transportslag nyttjas på bästa sätt både för 

stad och landsbygd. 

+ Möjligheten att gå- och cykla förbättras i anslutning 
till de hållplatser som byggs om samt i ett par 
korsningar. 
- Det är inte möjligt att gå eller cykla utmed v 27 på ett 
trafiksäkert sätt. 

++ Rörlighet för motorfordonstrafik förbättras i och med 

ombyggnation till 2+1-väg med 100 km/tim vilket bidrar 

till måluppfyllnad (M1 och M2).  
+ Möjligheten att gå- och cykla förbättras i anslutning till 
de hållplatser som byggs om samt i ett par korsningar 
(M1 och M2). 

- Möjligheten för fotgängare att röra sig tvärs v 27 

begränsas till korsningar och eventuella anordnade 

passagemöjligheter vilket inte är i linje med målet (M1 oc 

M2). 

- Det är inte möjligt att gå eller cykla utmed v 27 på ett trafiksäkert 

sätt (M2 i större utsträckning än M1 pga vägrensseparering på 

M1).  

Sammanvägt regionala mål Åtgärder bedöms övervägande ha positiv inverkan på regionala 

mål. Måluppfyllnaden bedöms dock vara något lägre än för 2B 

för samtliga trafikslag med undantag för gång- och 

cykeltrafikanter.  

Åtgärder bedöms övervägande ha positiv inverkan på regionala 

mål, i något högre grad än 2A. Dock begränsas möjligheten för 

fotgängare att röra sig tvärs v 27 till korsningar och eventuella 

anordnade passagemöjligheter, vilket inte bedöms vara i linje med 

regionala mål. 
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Målkonflikter Att antalet hållplatser minskar möjliggör för kortare restid med 

kollektivtrafiken i det prioriterade stråket. Reducerad 

restidskvot hamnar i konflikt med målet om 1,5 km till 

kollektivtrafikhållplats i prioriterade kollektivtrafikstråk. Antal 

resenärer som påverkas av att hållplatser tas bort bedöms vara 

få varför måluppfyllnaden ändå bedöms vara god.   

 

Att antalet hållplatser minskar möjliggör för kortare restid med 

kollektivtrafiken i det prioriterade stråket. Reducerad restidskvot 

hamnar i konflikt med målet om 1,5 km till kollektivtrafikhållplats 

i prioriterade kollektivtrafikstråk. Antal resenärer som påverkas av 

att hållplatser tas bort bedöms vara få varför måluppfyllnaden 

ändå bedöms vara god (M1 i högre utsträckning än M2).   

 

Föreslagna åtgärder medför att robusthet (med undantag för 1+1 

sträckor) och rörlighet för motorfordonstrafiken förbättras. Det 

sker dock på bekostnad av möjligheten för oskyddade trafikanter 

att korsa v 27. 

 
 
 

Transportpolitiska lokala mål- Bedömd måluppfyllelse relativt 2A och 2B  
Lokala mål 2A 2B 

Svenljunga kommun 
(vision): Ett tryggt och hälsosamt 

samhälle för alla. Ett brett utbud av 

företag och arbetstillfällen samt ett 

bra kommunikationsnät. En hållbar 

utveckling, såväl ekonomiskt, socialt 

som miljömässigt 

+ Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för 

motorfordonstrafik vid resor på aktuell delsträcka. 

Gynnar särskilt arbetspendling.  

+ För de som arbetspendlar med buss söderut (på v 27) 

kommer åtgärderna bidra till något kortare restid med buss i 

linjetrafik. 

++ Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för 

motorfordonstrafik vid resor på aktuell delsträcka. Gynnar 

särskilt arbetspendling (M1 och M2).  

+ För de som arbetspendlar med buss söderut (på v 27) kommer 

åtgärderna bidra till något kortare restid med buss i linjetrafik (M1 i större 

utsträckning än M2). 

Tranemo kommun (vision 
2035): ett hållbart samhälle med 

fokus på det lokala, samtidigt som 

det finns goda kommunikationer 

och en välutvecklad infrastruktur 
 

+ Korsningsåtgärder som förbättrar framkomlighet 

och trafiksäkerhet ger en mer välutvecklad 

infrastruktur som möjliggör för goda 

kommunikationer. 

+ Möjligheten för gångtrafikanter att korsa v 27 och 

att nå hållplatser förbättras på flera platser vilket 

bidrar till måluppfyllnad till viss del.  

- Det är inte möjligt att gå eller cykla utmed v 27 på ett 

trafiksäkert sätt.  

++ Åtgärder i 2B främjar framkomlighet och trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafik vilket bidrar till måluppfyllnad (M1 och M2). 

+ Möjligheten för oskyddade trafikanter att röra sig utmed väg 

27 förbättras i och med vägrensseparering (M1).  

- Det är inte möjligt att gå eller cykla utmed v 27 på ett trafiksäkert sätt (M1 

och M2). 

- Möjligheten för fotgängare att röra sig tvärs v 27 begränsas till 

korsningar och eventuella anordnade passagemöjligheter vilket 

inte är i linje med målet (M1 och M2). 
 

Borås stad:  enkelt att förflytta 

sig med kollektivtrafik, till fots och 

med cykel, men också längre resor 

kan vi göra klimatsmart. Förbättra 

kopplingen mellan serviceorterna 

och omkringliggande småorter 
 

+ Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för 

motorfordonstrafik vid resor på aktuell delsträcka. Gynnar 

särskilt arbetspendling.  

+ För de som arbetspendlar med buss söderut (på v 27) 

kommer åtgärderna bidra till något kortare restid med buss i 

linjetrafik. 

++ Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för motorfordonstrafik vid 

resor på aktuell delsträcka. Gynnar särskilt arbetspendling M1 i större 

utsträckning än M2).  

+ För de som arbetspendlar med buss söderut (på v 27) kommer åtgärderna 

bidra till något kortare restid med buss i linjetrafik (M1 i större 

utsträckning än M2). 
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Sammanvägt lokala mål 2A bidrar i till god måluppfyllnad avseende lokala mål. 

Tranemo kommun gynnas i högre grad av åtgärderna än 

Svenljunga och Borås. För de senare är det huvudsakligen 

personer som arbetspendlar, samt godstrafik, som trafikerar 

delsträcka 2 som berörs av åtgärderna.  

2B bidrar i till god måluppfyllnad avseende lokala mål, med undantag för 

de delar som berör gång- och cykeltrafik.  Tranemo kommun gynnas i högre 

grad av åtgärderna än Svenljunga och Borås. För de senare är det 

huvudsakligen personer som arbetspendlar, samt godstrafik, som trafikerar 

delsträcka 2 som berörs av åtgärderna.  

Målkonflikter Inga direkta målkonflikter.  Åtgärd avseende mötesfri landsväg bedöms uppfylla mål om välutvecklad 

infrastruktur. Det hamnar i målkonflikt med mål m ett hållbart samhälle då 

åtgärden leder till ökade klimatutsläpp och försämrar framkomlighet och 

trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter.  
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ÅVS mål—utvärdering 2A och 2B 

Mål 2A 2B 

A  - Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter till 

busshållplatser  

+ Förbättrad trafiksäkerhet vid de 
hållplatser som byggs om (alla trafikslag). 

++ Förbättrad trafiksäkerhet vid hållplatser (alla 
trafikslag) (M1). 

B - Ökad trafiksäkerhet för kollektivtrafiken  ++ Samtliga föreslagna åtgärder inom 2A 

bidrar till måluppfyllnad avseende att ökad 

trafiksäkerhet för kollektivtrafiken. 

++ Förbättrad trafiksäkerhet för motorfordonstrafik 
(inkl. kollektivtrafik) pga mitträcke (M1 och M2). 

 

C - Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken 

 

+ Minskad restid för kollektivtrafiken med 
anledning av att antalet hållplatser reduceras. 
+ Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik i de 
korsningspunkter som åtgärdas. 

- Trafikering via väg 1674 inte längre möjlig. 

+ Minskad restid för kollektivtrafiken med anledning av att antalet 
hållplatser reduceras (M1 i högre utsträckning än M2).   
+ Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik i de 
korsningspunkter som åtgärdas (M1 och M2). 
- Trafikering via väg 1674 inte längre möjlig. 
- Försämrad robusthet på delar med 1+1 och mitträcke 
(M2 i högre utsträckning än M1 pga vägrensseparering 
på M1). 

D - Bra framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för godstrafiken 

 

+ Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet i 
de korsningspunkter som åtgärdas. 

+ Minskat antal hållplatser på sträckan bidrar till 

att trafiksäkerheten förbättras för 

motorfordonstrafik (inkl. godstrafik) på v 27. 

 

+ Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet i de 
korsningspunkter som åtgärdas (M1 och M2). 
++ Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet på 
sträckan som helhet (M1 och M2). 

+ Minskat antal hållplatser på sträckan bidrar till att 

trafiksäkerheten förbättras för motorfordonstrafik (inkl. 

godstrafik) på v 27 (M1 i större utsträckning än M2). 
- Försämrad robusthet på delar med 1+1 och mitträcke 
(M1 i mindre utsträckning än M2 pga vägrensseparering 
på M1). 

E- Ökad trafiksäkerhet för samtliga trafikslag + Förbättrad trafiksäkerhet i korsningar, främst 

för motorfordonstrafik. 
+ Förbättrad trafiksäkerhet vid de hållplatser som 
byggs om (alla trafikslag). 

+ Minskat antal hållplatser på sträckan bidrar till 

att trafiksäkerheten förbättras för 

motorfordonstrafik på v 27. 
 

 

+ Förbättrad trafiksäkerhet på sträckan som helhet för 
motorfordonstrafik (M1 och M2). 
+ Förbättrad trafiksäkerhet pga minskade 
konfliktpunkter med vilt (M2 i högre utsträckning än M1 
då M1 redan har faunastängsel). 
+ Förbättrad trafiksäkerhet vid hållplatser (alla trafikslag) (M1). 
+ Förbättrad trafiksäkerhet i korsningar, främst för 
motorfordonstrafik (M1 och M2). 

+ Minskat antal hållplatser på sträckan bidrar till att 

trafiksäkerheten förbättras för motorfordonstrafik på v 27 (M1 i 

större utsträckning än M2). 
- Höjning av hastighetsbegränsningen till 100 km/tim 
leder till ökad svårighetsgrad i de fall en trafikolycka 
inträffar (M1 och M2).  

- Försämrad trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanter 

(bedöms vara ett fåtal) som rör sig utmed v 27 (M1 och 

M2). 
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F- Mer attraktiv kollektivtrafik för arbetspendling + Förbättrad tillgänglighet på och till kvarvarande 
hållplatser (med undantag från hållplats Yttre 
Holm och Bystad). 
+ Förbättrad framkomlighet för 
kollektivtrafik i de korsningspunkter som 
åtgärdas bidrar till måluppfyllnad. 
+ Minskad restid för kollektivtrafiken med 
anledning av att antalet hållplatser reduceras. 

- Försämrad tillgänglighet till totalt antal 

hållplatser. 

+ Förbättrad tillgänglighet på och till kvarvarande hållplatser 
(M1). 
+ Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik i 
korsningar och på sträcka.   
+ Minskad restid för kollektivtrafiken med anledning av att antalet 
hållplatser reduceras (M1 i större utsträckning än M2). 

- Försämrad tillgänglighet till totalt antal hållplatser (M1 i större 

utsträckning än M2). 

Sammanvägning ÅVS-mål Åtgärder inom 2A bedöms sammantaget bidra till 

en god måluppfyllnad gentemot uppsatta ÅVS-

mål.  

Åtgärder inom 2B har bidrar till måluppfyllnad avseende 

trafiksäkerhet och framkomlighet för motorfordonstrafik. För 

oskyddade trafikanter motverkar åtgärderna måluppfyllelsen i viss 

mån. 

Målkonflikter Att antalet hållplatser minskar förbättrar 

framkomligheten för kollektivtrafik i stråket och 

möjliggör för reducerad restid med 

kollektivtrafiken. Det hamnar i målkonflikt med 

Försämrad tillgänglighet till totalt antal hållplatser 

vilket motverkar måluppfyllnad avseende attraktiv 

kollektivtrafik för arbetspendling.   

 

Att antalet hållplatser minskar förbättrar framkomligheten för 

kollektivtrafik i stråket och möjliggör för reducerad restid med 

kollektivtrafiken. Det hamnar i målkonflikt med Försämrad 

tillgänglighet till totalt antal hållplatser vilket motverkar 

måluppfyllnad avseende attraktiv kollektivtrafik för 

arbetspendling.   
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Utvärdering av tänkbara åtgärder för delsträcka 3 mellan Tranemo (tpl Björsdamm och länsgränsen)  
 

Transportpolitiska regionala mål—Bedömd måluppfyllelse relativt delsträcka 3 och nollalternativ 

  Mål Delsträcka 3 Nollalternativ (=Nuläge) 

Bidrag till 
funktionsmålet  

Medborgarnas resor + I och med uppsättning av faunastängsel minskar risken för 

trafikstopp och framkomlighetsproblem till följd av trafikolycka med 

vilt.   

- Försämrad tillgänglighet då möjligheten för fotgängare att röra sig 

tvärs v 27 begränsas till korsningar och eventuella anordnade 

passagemöjligheter i och med anläggande av faunastängsel. Lokal 

påverkan. 

- Finns ingen busshållplats utmed delsträckan. Då det är få boende 

utmed sträckan bedöms denna aspekt ha låg påverkan på målet. 

- Saknas busshållplats utmed v 27. 

- Anordnade gång- och cykelpassager över v 27 saknas.   

- Saknas gång- och cykelväg utmed v 27. 

 

Näringslivets 

transporter 

+ I och med uppsättning av faunastängsel minskar risken för 

trafikstopp och framkomlighetsproblem till följd av trafikolycka med 

vilt.  

- Faunastängsel saknas 

Tillgänglighet 

regionalt/länder 

+ I och med uppsättning av faunastängsel minskar risken för 

trafikstopp och framkomlighetsproblem till följd av trafikolycka med 

vilt. 

- Faunastängsel saknas 

Jämställdhet - Åtgärder berör främst personbilstrafik och godstrafik. Då 

kollektivtrafiktrafikeringen på sträckan är begränsad, gynnas 

kvinnor, barn och ungdomar i mindre utsträckning än män av 

åtgärderna.    

- Saknas busshållplats utmed v 27. 

- Faunastängsel saknas. 

Funktionshindrade  - Försämrad tillgänglighet då möjligheten för fotgängare att röra sig 

tvärs v 27 begränsas till korsningar och eventuella anordnade 

passagemöjligheter i och med anläggande av faunastängsel. Lokal 

påverkan. 

+/- Finns ingen busshållplats utmed delsträckan. Då det är få boende 

på delsträckan bedöms denna aspekt ha låg påverkan på målet. 

- Funktionshindrade har begränsade möjligheter att röra sig utmed 

och tvärs delsträckan på andra sätt än i motorfordon.  

Barn och unga - Försämrad tillgänglighet då möjligheten för fotgängare att röra sig 

tvärs v 27 begränsas till korsningar och eventuella anordnade 

passagemöjligheter i och med anläggande av faunastängsel. Lokal 

påverkan. 

+/- Finns ingen busshållplats utmed delsträckan. Då det är få boende 

på delsträckan bedöms denna aspekt ha låg påverkan på målet. 

- Saknas busshållplats utmed v 27.  

Kollektivtrafik, gång 

och cykel 

+/- Finns ingen busshållplats utmed delsträckan och trafikeringen av 

buss i linjetrafik är begränsad. Denna aspekt har låg påverkan på 

målet. 

- Försämrad tillgänglighet då möjligheten för fotgängare att röra sig 

tvärs v 27 begränsas till korsningar och eventuella anordnade 

- Saknas busshållplats utmed v 27. 

- Anordnade gång- och cykelpassager över v 27 saknas.   

- Saknas gång- och cykelväg utmed v 27. 
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passagemöjligheter i och med anläggande av faunastängsel. Lokal 

påverkan. 

 

Ingen förändring för cykeltrafik. 

Bidrag till 
hänsynsmålet 

Klimat + I och med uppsättning av faunastängsel minskar risken för stopp 

och framkomlighetsproblem till följd av trafikolycka med vilt. Det 

leder till minskade klimatutsläpp till följd av stillastående fordon 

under längre tid. 

+/- Finns ingen busshållplats utmed delsträckan. Då det är få boende 

på delsträckan bedöms denna aspekt ha låg påverkan på målet. 

- Saknas busshållplats utmed v 27. 

 

Hälsa - Barriäreffekt som faunastängsel medför påverkar människors 

möjlighet att röra sig i området. Det påverkar framförallt personer 

som rör sig i området för rekreation och motion. Då det är få boende 

på delsträckan bedöms denna aspekt ha låg påverkan på målet.  

+/- Finns ingen busshållplats utmed delsträckan. 

Kollektivtrafikresande innebär i högre grad än bilresande att gång 

ingår som del av resan. Då det är få boende på delsträckan bedöms 

denna aspekt ha låg påverkan på målet.  

- Saknas busshållplats utmed v 27. 

- Anordnade gång- och cykelpassager över v 27 saknas.   

- Saknas gång- och cykelväg utmed v 27. 

 

Landskap - Anläggande av faunastängsel på den aktuella sträckan kommer att 

påverka viltets möjlighet att röra sig i området då det blir en kraftfull 

barriär för vilt i området. 

 

Trafiksäkerhet ++ Trafiksäkerheten för motorfordonstrafik på v 27 förbättras i och 
med att risken för kollision med storvilt minskar avsevärt vid 
uppsättning av faunastängsel tillsammans med barriärbrytande 
åtgärder.  
+ Anläggande av mitt- och sidoräffling har positiv effekt på 
trafiksäkerheten. Enligt Trafikverkets Effektsamband, bedöms den 
genomsnittliga effekten av mitträffling bidra till en reducering av 
cirka 10 procent av personskadeolyckorna med bil, oavsett olyckstyp. 
+/- Trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter förbättras 
indirekt i och med att möjligheten att korsa v 27 begränsas. Sker på 
bekostnad av framkomlighet. Saknas fortfarande anordnade 
passager.  

-Enligt Trafikverkets effektsamband leder viltåtgärder, såsom 

faunastängsel, till att den upplevda tryggheten för trafikanterna ökar. 

Det kan dock leda till högre fordonshastigheter på sträckan.  

 

- Faunastängsel saknas. 

- Saknas busshållplats utmed v 27. 

- Anordnade gång- och cykelpassager över v 27 saknas.   

- Saknas gång- och cykelväg utmed v 27.  

Bidrag till en samhälls-ekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning  

+ Anläggande av faunastängsel bedöms ge direkt samhällsekonomisk 

nytta i och med ökad trafiksäkerhet för motorfordonstrafik.  

+ Framkomligheten på sträckan blir mer robust då olycksfrekvensen 

avseende viltolyckor bedöms minska.  

- Möjligheten att resa kollektivt samt till fots eller med cykel, är i 

nuläget begränsad utmed delsträcka 3. Det är inte förenligt med en 

långsiktigt hållbar transportförsörjning.  
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- Framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter försämras vilket 

bidrar negativt till hållbar transportförsörjning.  

 

Möjligheten att resa kollektivt jämfört med nuläget är oförändrad. 

Fördelningsaspekter Åtgärder på delsträcka 3 bedöms förbättra för främst personbilstrafik 

och godstrafik vilket innebär att fler män än kvinnor påverkas 

(yrkesförare gods och personbilstrafik). På sträckan går viss 

skolskjutstrafik vilket medför att barn- och ungdomar gynnas av 

åtgärderna. 

Framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter försämras vilket 

påverkar kvinnor, barn och ungdomar i större utsträckning än män.   

 

Målkonflikter Anläggande av faunastängsel är en effektiv åtgärd för att hindra 

storvilt från att korsa en väg och på så sätt minimera risken för 

kollision mellan motorfordonstrafik och viltet. Anläggande av 

faunastängsel på aktuell sträcka kommer dock ha en negativ effekt på 

viltets rörlighet och bli en barriär. Barriäreffekten blir en målkonflikt 

med avseende på de mål som rör människors framkomlighet vilket 

också påverkar mål som berör hälsa.  

 

Sammantaget bedöms åtgärder för delsträcka 3 ha god effekt 

avseende trafiksäkerhet på sträckan för samtliga trafikslag. 

Möjligheten för människor att röra sig i området försämras vilket 

bidrar negativt till hållbar transportförsörjning. 
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Transportpolitiska regionala mål—Bedömd måluppfyllelse relativt delsträcka 3 och nollalternativ 
Mål Delsträcka 3 Nollalternativ 

Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland. - Åtgärder för delsträcka 3 främjar framkomlighet och 

trafiksäkerhet för personbil- och godstrafik, vilket har en 

negativ påverkan på målet. 

- Saknas busshållplats utmed v 27. 

- Anordnade gång- och cykelpassager över v 27 saknas.   

- Saknas gång- och cykelväg utmed v 27. 

Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet. Invånarna 

ges möjlighet att ta del av kollektivtrafiken utifrån olika 

geografiska förutsättningar. Västra Götaland knyts samman 

och skapar tillgänglighet för invånarna till arbete, studier och 

fritid. 

- Kollektivtrafikens geografiska tillgänglighet på sträckan 

bedöms fortsatt vara låg.  

- Kollektivtrafikens geografiska tillgänglighet på sträckan 

bedöms vara låg.  

Kollektivtrafiken är enkel, trygg och inkluderande. - Fortsatt begränsad trafikering av kollektivtrafik på 

sträckan. Ingen hållplats utmed v 27 på delsträcka 3.  

- Begränsad trafikering av kollektivtrafik på sträckan. Ingen 

hållplats utmed v 27 på delsträcka 3. 

Kollektivtrafiken utformas så att den upplevs attraktiv och med 

medvetenhet om den variation av förutsättningar och behov 

som finns hos invånarna. 

- Fortsatt begränsad trafikering av kollektivtrafik på 

sträckan. Ingen hållplats utmed v 27 på delsträcka 3.  

- Begränsad trafikering av kollektivtrafik på sträckan. 

- Saknas busshållplats utmed v 27. 

- Anordnade gång- och cykelpassager över v 27 saknas.   

- Saknas gång- och cykelväg utmed v 27. 

Indikatorer, restidskvot buss jämfört med bil 1,3 + Mål uppfyllt, restidskvot oförändrad (1,0) 

 

+ Restidskvot (hpl Grälebo – hpl Tranemo busstation jämfört 

med bil är ca 1,0. 

1,5 km till kollektivtrafikhållplats i prioriterade 

kollektivtrafikstråk 

- Hållplats i prioriterat stråk på delsträcka 3 saknas. - Hållplats i prioriterat stråk på delsträcka 3 saknas. 

En tillförlitlig och stark infrastruktur som möjliggör hållbara 

transporter, arbete och boende i hela regionen 

+ Åtgärder för delsträcka 3 främjar framkomlighet och 

trafiksäkerhet för personbil- och godstrafik vilket till viss del 

bidrar till måluppfyllnad.  

- Avseende stark infrastruktur för hållbara transporter bidrar 

åtgärderna ej till uppfyllnad av aktuellt mål. 

 

Ett robust och tillförlitligt transportsystem för alla 

transportslag 

+ Anläggande av faunastängsel bedöms bidra till att 

framkomligheten på sträckan blir med robust då 

olycksfrekvensen avseende viltolyckor minskar.  

 

Effektiv rörlighet genom att varje transportslag nyttjas på 

bästa sätt både för stad och landsbygd 

+ Ökad robusthet för personbil- och godstrafik.  

- Finns ingen busshållplats utmed delsträckan och 

trafikeringen av buss i linjetrafik är begränsad. Denna aspekt 

har låg påverkan på målet. 

- Försämrad tillgänglighet då möjligheten för fotgängare att 

röra sig tvärs v 27 begränsas till korsningar och eventuella 

anordnade passagemöjligheter i och med anläggande av 

faunastängsel. Lokal påverkan. 

- Saknas busshållplats utmed v 27. 

- Anordnade gång- och cykelpassager över v 27 saknas.   

- Saknas gång- och cykelväg utmed v 27. 

 

Sammanvägt regionala mål Den sammantagna bedömningen är att föreslagna åtgärder 

bidrar till regionala mål kopplat till hållbart resande har låg 

måluppfyllnad.  
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Föreslagna åtgärder bidrar till att ökad trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafik. Framkomligheten på sträckan blir med 

robust då olycksfrekvensen avseende viltolyckor minskar. 

Det bidrar även till förbättrad trafiksäkerhet för 

kollektivtrafiken på sträckan.  

För gång- och cykeltrafikanter har åtgärderna enbart 

negativa effekter som huvudsakligen berör att rörligheten 

tvärs v 27 begränsas.  

Målkonflikter Anläggande av faunastängsel bidrar till att uppfylla mål om 

ett robust och tillförlitligt transportsystem för alla trafikslag. 

Den barriäreffekt som faunastängsel innebär har en negativ 

påverkan på framför allt möjligheten till rörlighet för 

människor och djur att korsa v 27. Att möjligheten att ta sig 

till fots i området begränsas, påverkar möjligheten till 

hållbart resande. Det påverkar även målet avseende effektiv 

rörlighet genom att varje transportslag nyttjas på bästa sätt 

både för stad och landsbygd. 

 

 

Transportpolitiska lokala mål- Bedömd måluppfyllelse relativt delsträcka 3 och nollalternativ 

Mål Delsträcka 3 Nollalternativ 

Borås stad:  Enkelt att förflytta sig med kollektivtrafik, till 

fots och med cykel, men också längre resor kan vi göra 

klimatsmart. Förbättra kopplingen mellan serviceorterna och 

omkringliggande småorter. 

Åtgärder för delsträcka 3 bedöms inte ha någon påverkan på 

Borås stads mål.  

Inga åtgärder för delsträcka 3 ligger i Borås stad. 

Tranemo kommun (vision 2035): Ett hållbart 

samhälle med fokus på det lokala, samtidigt som det finns goda 

kommunikationer och en välutvecklad infrastruktur. 

 

+ Åtgärderna bedöms ha positiv påverkan avseende 

välutvecklad infrastruktur. 

- Avseende bidrag till ett hållbart samhälle med lokala och 

goda kommunikationer, bidrar åtgärderna till viss del  

negativt då åtgärderna bidrar till att begränsa rörligheten för 

människor och djur.   

 

Svenljunga kommun (vision): Ett tryggt och 

hälsosamt samhälle för alla. Ett brett utbud av företag och 

arbetstillfällen samt ett bra kommunikationsnät. En hållbar 

utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. 

Åtgärder för delsträcka 3 bedöms inte ha någon påverkan på 

Svenljunga kommuns mål. 

Inga åtgärder för delsträcka 3 ligger i Svenljunga kommun. 

Sammanvägt lokala mål Föreslagna åtgärder påverkar kommunala mål i Tranemo 

kommun.  

Påverkan är delvis positiv med anledning av faunastängsel 

med barriärbrytande åtgärder som bidrar till att utveckla 

infrastrukturen. Avseende bidrag till ett hållbart samhälle 

med lokala och goda kommunikationer, bidrar åtgärderna till 

 



BILAGA 8 
 

25 

 

viss del negativt då åtgärderna bidrar till att begränsa 

rörligheten för människor och djur.  

Målkonflikter Anläggande av faunastängsel med barriärbrytande åtgärder 

bedöms vara i linje med Tranemo kommuns mål om en 

välutvecklad infrastruktur. Den barriäreffekt som 

faunastängsel innebär medför en negativ påverkan på 

framför allt möjligheten till rörlighet för människor och djur 

att korsa v 27. Att möjligheten att röra sig till fots i området 

begränsas är inte i linje med målet om ett hållbart samhälle 

med fokus på det lokala. 
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ÅVS mål- relativt delsträcka 3 och nollalternativ 

Mål Delsträcka 3 Nollalternativ 

A- Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter till 

busshållplatser  

Åtgärder för delsträcka 3 varken bidrar eller 

motverkar uppfyllnad av mål A. 

- Saknas busshållplatser utmed v 27 

B- Ökad trafiksäkerhet för kollektivtrafiken  + Trafiksäkerheten för motorfordonstrafik (inkl 
kollektivtrafik) på v 27 förbättras i och med att 
risken för kollision med storvilt minskar avsevärt 
vid uppsättning av faunastängsel tillsammans med 
barriärbrytande åtgärder. Bedöms ha låg effekt då 
det är få busslinjer som trafikerar sträckan. 

 

- Faunastängsel saknas 

C- Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken 

 

Åtgärder för delsträcka 3 varken bidrar eller 

motverkar uppfyllnad av mål C.  

 

D- Bra framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för godstrafiken 

 

++ Trafiksäkerheten för motorfordonstrafik (inkl. 
godstrafik) på v 27 förbättras i och med att risken 
för kollision med storvilt minskar avsevärt vid 
uppsättning av faunastängsel tillsammans med 
barriärbrytande åtgärder.  

 

- Faunastängsel saknas 

E- Ökad trafiksäkerhet för samtliga trafikslag ++ Trafiksäkerheten för motorfordonstrafik på v 
27 förbättras i och med att risken för kollision med 
storvilt minskar avsevärt vid uppsättning av 
faunastängsel tillsammans med barriärbrytande 
åtgärder.  

+/- Trafiksäkerheten för gång- och 

cykeltrafikanter förbättras indirekt i och med att 

möjligheten att korsa v 27 begränsas. Anordnade 

gång- och cykelpassager över v 27 saknas fortsatt.   

- Faunastängsel saknas 

- Anordnade gång- och cykelpassager över v 27 saknas. 

- Saknas gång- och cykelväg utmed v 27 

 

F- Mer attraktiv kollektivtrafik för arbetspendling Föreslagna åtgärder för delsträcka 3 varken bidrar 

eller motverkar uppfyllnad av mål F. 

- Saknas busshållplatser utmed v 27 

Sammanvägning ÅVS mål Åtgärder bedöms delvis ha positiv inverkan på 

ÅVS-mål. För två av ÅVS:ens mål varken bidrar till 

eller motverkar åtgärderna målen. 

 

 

Målkonflikter Inga direkta målkonflikter  
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Bilaga 9 till ÅVS väg 27 – Väg 154 (Kilakorset) till länsgräns 

Bortvalda åtgärder  

Nedan framgår samtliga bortvalda åtgärder. Åtgärderna beskriv mer ingående i bilaga 1-

4.  

N2 Utökad trafikering av befintliga hållplats Aplaredsmotet 
Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
N2  2 + F 

N4 Anlägga trafiksäkra gånganslutningar till hållplats Sågbacken   
Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
N4 b, c, g 3 + A 

N6 Tryckknapp för att uppmärksamma busschaufför på resenärer vid 

Lockryd 
Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
N6 d, e 2 + F 

- C 

N7 Utöka bytestiden för bussbyte vid hållplats Lockryd  
Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
N7 d 2 + F 

- C 

T1 Förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet till hållplatslägen vid 

Kilabro 
Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
T1 c, g 3 + A 

T3 Anläggande av ögla för vänstersväng mot enskild väg till 

Kärraholm 
Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
T3 l 3 + B, C, D 

T5 Ombyggnation av korsning med väg 1676 Tingarör till två 

förskjutna trevägskorsningar  
 Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
T5 b, l, n  3 + A, B, D, E, F 

T7 Högersvängsfält mot Länghem vid Tingarör  
Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
T7 

 
3 + B, D, E 

- B, D, E 
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T8 Anläggande av ögla vid korsning med enskild väg mot Platö 
Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
T8 l 3 + B, D, E 

T10 Anläggande av öglor vid korsning med enskild väg Yttre Holm 
 Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
T10 l 3 + B, D, E 

T11 Ombyggnation hållplats Holm 
Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
T11 b, c, e, g 3 + A, B, F 

T12 Ombyggnation av korsning med väg 1673 Kindsboda till två 

förskjutna trevägskorsningar  
 Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
T12 l 3 + B, D, E 

T15 Ombyggnation hållplats Bystad 
Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
T17 b, c, e, g 2 + A, B, F 

T18 Anläggande av högeravsvängskörfält på väg 27 för infart till väg 

1675 
Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
T18 o 3 + B, C, D, E 

T19 Förbjud vänstersvängande trafik från väg 27 till väg 1675  
 Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
T19 o 2 + E 

- D 

T21 Busstrafik leds in via Rosenlundsvägen 
 Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
T21 i 2 + C 

T24 Stänga enskilda väganslutningar som inte erfordrar 

ersättningsväg 
Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
T24 l 2, 3 D, E 

T25 Sidoräffling 
 Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
T25 s 3 + B, D, E 
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T26 Planskild faunapassage 
Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
T26 

 
3 + B, D, E 

S4 Mötesfri landsväg 
Nr Brist/problem som åtgärdas Steg Måluppfyllelse 
S4 k 4 + B, D, E 
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Förord 

Trafikverket har genomfört en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 27 mellan korsningen med väg 154 

(Kilakorset) och länsgränsen mellan Västra Götalands och Jönköpings län. I samband med uppstarten 

av studien inkluderades även sträckan mellan Aplaredsmotet och korsningen med väg 154 (Kilakorset) 

med fokus på hållplatsåtgärder.  

Aktuell åtgärdsvalsstudie prioriterades av Västra Götalandsregionen (VGR) för genomförande under  

perioden 2019–2021 efter förslag från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. I projektdirektivet 

för studien beskrivs trafiksäkerhet, kollektivtrafikens behov, godstrafikens behov, landskap och 

barriäreffekter samt omgivningspåverkan som aspekter som behöver beaktas inom åtgärdsvalsstudien.   

Det har tidigare genomförts ett antal åtgärdsvalsstudier och utredningar som berör aktuell 

utredningssträcka. En viktig del har därför varit att arbeta in och aktualisera tidigare utredningar med 

den åtgärdsvalsstudie som nu har genomförts.  

Åtgärdsvalsstudien ska fungera som underlag för beslut om fortsatt hantering avseende åtgärder på 

väg 27 på sträckan mellan väg 154 (Kilakorset) och länsgränsen. För eventuella framtida större 

ombyggnader av väg 27 är det VGR som beslutar om dessa i samband med revideringar av regional 

plan. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund deltar i arbetet och samordnar kommunernas 

inspel och prioriteringar. De av Trafikverket nu framtagna kostnadsunderlagen och 

effektbedömningarna kan utgöra underlag i kommande prioriteringsprocesser. 

Primära intressenter i utredningen har varit: 

• Trafikverket region väst 

• Tranemo kommun 

• Svenljunga kommun 

• Borås Stad 

• Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

• Västtrafik 

• Bussoperatör (Transdev/ Connect Bus) 

 

På delsträcka 1 (Aplared – Kilakorset) har Svenljunga kommun i juli 2022 påbörjat detaljplanearbete 

gällande batterifabrik i Lockryd. Hur den planerade etableringen kommer att påverka trafikflöde och 

kapacitet på väg 27 är vid slutförandet av denna åtgärdsvalsstudie inte utrett i detalj. Trafikverket har 

för avsikt att genomföra en fördjupad utredning med fokus på trafikupplägget vid Lockryd. 

Trafikverkets bedömning är att nuvarande och framtida kapacitet på väg 27 klarar en tillkommande 

etablering av en batterifabrik i Lockryd.  
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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med de åtgärder som studerats är att rädda liv, förhindra allvarliga 

personskador och att förbättra möjligheten att välja hållbara transportslag. Samtidigt ska alla 

transportslags tillgänglighet till målpunkter bibehållas och en hållbar samhällsutveckling främjas.  

 

Tidigare åtgärdsvalsstudier och utredningar som har genomförts utmed den aktuella vägsträckan har 

beaktats och fungerat som underlag för studien (se avsnitt 1.3). De åtgärder som föreslås inom studien 

bedöms inte motverka den planerade utbyggnaden av industriområde i Lockryd.   

 

Utöver nationella transportpolitiska mål och regionala mål har även kommunala mål för kommunerna 

Tranemo, Svenljunga och Borås beaktats i studien. Under den workshop som genomfördes med 

utvalda intressenter, beslutades följande mål för åtgärdsvalsstudiens åtgärder: 

 

A. Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter till busshållplatser 

B. Ökad trafiksäkerhet för kollektivtrafiken 

C. Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken 

D. Bra framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för godstrafiken 

E. Ökad trafiksäkerhet för samtliga trafikslag 

F. Mer attraktiv kollektivtrafik för arbetspendling 

 

Åtgärdsförslag har genererats utifrån de åtgärder som föreslogs under workshop, samt genom fortsatt 

arbete med utredning och fördjupning av problem och brister. Åtgärderna har tagit form med 

utgångspunkt från relevans för sträckan sett till identifierade brister och studiens mål. Vidare har 

åtgärdernas relevans stämts av med projektgruppen. 

 

Eftersom åtgärdsvalsstudien berör en lång vägsträcka, har den delats in i tre geografiska delsträckor 

vid redovisning av åtgärdsförslag:  

 

• Delsträcka 1 – mellan Aplaredsmotet och Kilakorset (väg 154) 

• Delsträcka 2 – mellan Kilakorset och Tranemo (tpl Björsdamm) 

• Delsträcka 3 – mellan Tranemo och länsgränsen till Jönköpings län 

 

Åtgärdsförslag och utvärdering redovisas övergripande i denna huvudrapport. Till huvudrapporten hör 

ett antal bilagor (en per delsträcka) med fördjupade utredningar och mer detaljerade beskrivningar. 

 

Brister för delsträcka 1 är kopplade till kollektivtrafik. Huvudsakligen gäller det hållplatser vilket 

återspeglas i de åtgärder som föreslås.  

 

Delsträcka 2 är cirka 20,5 km och avser sträckan mellan Kilakorset och trafikplats Björsdamm i 

Tranemo. Denna sträcka har relativt höga trafikflöden och ett antal busshållplatser på sträckan. 

Hastighetsbegränsningen är 90 km/tim med sänkt hastighet till 70 km/tim förbi flertalet 

korsningspunkter. På denna sträcka har två olika huvudinriktningar avseende åtgärder studerats som i 

studien benämns 2A respektive 2B.  

 

Åtgärdspaket 2A avser åtgärder med bibehållen hastighetsbegränsning (90 km/tim). För att en 

höjning av hastighetsbegränsningen till 100 km/tim ska vara aktuell erfordras mittseparering (Paket 

2B). Fokus för paket 2A, är åtgärder som förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet i korsningar, 
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samt hållplatsåtgärder. Stängning av ett antal hållplatser med lågt resande och bristande utformning 

föreslås för både 2A och 2B.   

 

Paket 2B innefattar ombyggnation till mötesfri landsväg med 40 procent omkörningsbara sträckor. 

Åtgärden avser att väg 27 breddas genomgående från nuvarande cirka 9 meter för att inrymma 

mitträcke och omkörningsfält. Ombyggnationen till mötesfri landsväg och den breddning som det 

medför, innebär att befintligt faunastängsel på sträckan behöver anpassas till ny vägbredd. Vidare 

krävs anpassningar på de platser där befintliga väganslutningar tas bort, samt där korsningar byggs 

om eller där planskilda korsningar anläggs. Flera befintliga broar påverkas av åtgärden och kräver 

omfattande ombyggnation för att breddas.  

 

För åtgärdsförslag som avser mötesfri landsväg (paket 2B) har samlad effektbedömning (SEB) samt 

klimatkalkyl tagits fram. Här har delsträcka 2 delats upp i två delsträckor, M1 och M2, där en SEB och 

en klimatkalkyl har tagits fram per delsträcka. Totalkostnaden för paket 2B inte jämförbart med 

totalkostnaden för åtgärdspaket 2A. Det beror på att 2A innehåller små och medelstora åtgärder som 

till stor del kan genomföras som separata projekt, medan 2B innehåller två större åtgärder (M1 och 

M2).   

 

Delsträcka 3 avser sträckan mellan Tranemo (tpl Björsdamm) och länsgränsen mellan Västra 

Götalands och Jönköpings län. Sträckan är cirka 14,1 km. Delsträcka 3 har lägre trafikmängder än 

delsträckorna norr om Tranemo.  Det saknas faunastängsel på sträckan och fokus för åtgärder på 

delsträcka 3 är trafiksäkerhetsåtgärder på sträcka. Här föreslås faunastängsel med barriärbrytande 

åtgärder, mitt- och sidoräffling, stängning av enskilda väganslutningar där det är möjligt samt att 

behov av sidoområdesåtgärder kartläggs.  

 

Även åtgärder som inte är knutna till någon av delsträckorna och omfattas huvudsakligen av så kallade 

steg-1 åtgärder. Det handlar bland annat om översyn av bytespunkter för kombinationsresor, riktade 

informationsinsatser samt översyn av kollektivtrafikens trafikering.  

 

Då studien berör en lång vägsträcka med olika typer av identifierade brister, har en åtgärdsprioritering 

huvudsakligen skett inom respektive delsträcka. Alla identifierade brister, med undantag från brist a) 

(Det saknas en busshållplats utmed väg 27 vid Aplared) har hanterats genom åtminstone en 

föreslagen åtgärd. Genomförbarhet har studerats på en översiktlig nivå, huvudsakligen utifrån 

trafikförslag.  

 

Studiens resultat visar att föreslagna åtgärder på delsträcka 1 och 3 har god måluppfyllnad för studiens 

mål, men även sett till nationella, regionala och lokala mål. Föreslagna åtgärder för delsträcka 1 och 3 

kan genomföras oberoende av varandra. I hög utsträckning även inom respektive delsträcka.  

 

För paket 2B har fullständig samlad effektbedömning genomförts med samhällsekonomisk kalkyl. För 

delsträcka M1 visar de beräknade effekterna på en lönsam samhällsekonomisk investering som en 

konsekvens av den ökade trafiksäkerheten i kombination med minskad restid. Lönsamheten dras ner 

något på grund av att inga åtgärder genomförs för att skydda oskyddade trafikanter längs med vägen 

samt den ökade fordonskostnaden.  
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1. Bakgrund  

1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?  

Väg 27 på sträckan mellan Kilakorset och länsgränsen mellan Västra Götalands och Jönköpings län, är 

ett av flera stråk som Västra Götalandsregionen (VGR ) prioriterat för en åtgärdsvalsstudie under 

perioden 2019–2021 efter förslag från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Åtgärdsvals- 

studien syftar till att skapa en samsyn kring relevanta mål för sträckan samt vilka åtgärder som krävs 

för att uppfylla dem. 

 

Åtgärder som presenteras utgår från fyrstegsprincipen och tidsperspektiv för genomförande på kort, 

medellång och lång sikt. Åtgärdsvalsstudien tar avstamp i frågeställningar om trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter, kollektiv- samt godstrafikens behov, barriäreffekter i landskapet bland annat 

för vilt och omgivningspåverkan avseende till exempel vattentäkter. 

1.2. Organisering av arbetet och arbetsprocessen  

Studien beställdes av Trafikverket, enheten strategisk planering, under andra halvan av 2019 då 

konsulten AFRY handlades upp. AFRY har därefter genomfört de utredningar som efterfrågats i nära 

samarbete med Trafikverkets projektledare.  

 

Genom processen har det varit löpande dialog mellan Trafikverket och VGR. Ett par gånger per år har 

konsulten presenterat och stämt av arbetet med VGR. Trafikverket har även fört separata dialoger med 

Västtrafik, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Borås Stad. Interna intressenter på 

Trafikverket Region Väst är enheterna Underhåll, Investering och Planering. På Planering är 

enheterna Utredning, Samhällsplanering, Åtgärdsplanering och Trafikmiljö intressenter. Vidare är 

Trafikverket Region Syd intressent i studien.  

 

Tidigt i arbetet med studien, genomfördes en workshop med ett antal intressenter. Medverkande 

intressenter var Trafikverket, Tranemo kommun, Svenljunga kommun, Västtrafik, polisen, Grimsås 

åkeri/Sveriges åkeriföretag, Transdev Busstrafik Tranemo och Svenljunga och VY Flexbuss 

(deltagarlista framgår av bilaga 6). Representanter från respektive intressent deltog vid en workshop i 

Limmared den 26 februari 2020. I samband med genomförd workshop tillsattes en projektgrupp 

bestående av representanter från Västtrafik, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Tranemo 

kommun, Svenljunga kommun samt en bussoperatör. Avstämning med projektgruppen har 

genomförts digitalt vid flera tillfällen under arbetet med studien. 

 

Arbetet med studien har även presenterats vid två möten med Tranemo kommun, Gislaveds kommun, 

VGR, Boråsregionens kommunalförbund, Region Jönköping samt Trafikverket Region Syd. 

 

Under nämnda workshop genererades åtgärdsförslag med utgångspunkt från identifierade brister. De 

huvudsakliga åtgärder som lyftes under denna workshop var mötesfri landsväg (mellan Kilakorset och 

länsgräns) och viltstängsel (söder om Tranemo). I övrigt låg fokus på korsningsåtgärder, 

hållplatsåtgärder samt kollektivtrafikens trafikering. I juni 2020 hölls ett möte med VGR där resultatet 

från workshopen presenterades och inriktning för det fortsatta arbetet formades.  

Åtgärdsförslag har genererats utifrån de åtgärder som föreslogs under workshop, samt genom fortsatt 

arbete med utredning och fördjupning av problem och brister. Eftersom åtgärdsvalsstudien berör en 

lång vägsträcka, har den delats in i tre geografiska delsträckor vid redovisning av åtgärdsförslag:  
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• Delsträcka 1 – mellan Aplaredsmotet och Kilakorset (väg 154) 

• Delsträcka 2 – mellan Kilakorset och Tranemo (tpl Björsdamm) 

• Delsträcka 3 – mellan Tranemo och länsgränsen mellan Västra Götalands och Jönköpings län 

 

Inledningsvis  studerades en så kallad gles 2+1-väg med färre mötessträckor (ca 20 procent 

omkörningssträcka). För att kunna jämföra kostnad och samhällsnytta med andra utredda 2+1-objekt i 

Västra Götalands län valdes att i denna studie utreda mötesfri landsväg med 40 procent 

omkörningssträcka. 

 

För att göra en första uppskattning avseende effekt och lönsamhet gällande att bygga om 

utredningssträckan till mötesfri landsväg (sk. MLV) med 40 procent omkörningssträcka och 100 

km/tim, genomfördes en ENVA-kalkyl. ENVA-kalkyl står för Enkel samhällsekonomisk väganalys. 

Utredningssträckan delades in i fyra delsträckor som kalkylerades separat genom ENVA-kalkyl. 

Resultatet från analyserna framgår av bilaga 10.  

 

Med utgångspunkt från ENVA-kalkylens resultat, beslutade VGR i samråd med Trafikverket, att 

åtgärdsvalsstudien skulle gå vidare med utredning avseende mötesfri landsväg på sträckan mellan 

korsningen med väg 154 (Kilakorset) och väg 156 i Tranemo (tpl Björsdamm). Med anledning av 

sträckans längd och varierande karaktär, har den delats upp i två delsträckor; sträckan mellan 

Kilakorset och korsningen med väg 157 (sträckan benämns ’M1’ i studien) respektive från söder om 

korsningen med väg 157, till och med korsningen med väg 156 (sträckan benämns ’M2’ i studien). 

 

Att utreda mötesfri väg med 80 km/tim har inte studerats då syftet med aktuellt åtgärdsförslag 

(mötesfri väg) delvis var att förbättra framkomligheten genom att möjliggöra för en höjning av 

hastighetsbegränsningen. 

 

Arbetsprocessen har följt Trafikverkets metodik och arbetssätt för åtgärdsvalsstudier. 

1.3. Tidigare planeringsarbete 

Det har genomförts ett antal åtgärdsvalsstudier och utredningar utmed den aktuella vägsträckan som 

behöver beaktas: 

Problemstudie väg 27 (WSP, 2005) 

Studien behandlar hela sträckan från väg 154 (Kilakorset) till länsgränsen utifrån aspekterna 

framkomlighet och trafiksäkerhet. De åtgärder som utreds är sidoområdesåtgärder, korsningsåtgärder 

samt mötesfri landsväg. Många av de åtgärder som bedömdes ha hög prioritet har genomförts.  

Arbete med översyn av hastigheter, Trafikverket  

Sedan 2014 bedriver Trafikverket ett systematiskt arbetet för att anpassa hastigheterna på statliga 

vägar till vägarnas utformning.  Det innebär att hastigheten har kunnat höjas på vissa delar av 

vägnätet medan hastigheten på andra sträckor sänkts för att öka trafiksäkerheten. Regeringen har i 

juni 2022 gett Trafikverket i uppdrag att redovisa hur nuvarande arbetssätt kan utvecklas för att 

uppnå en hög trafiksäkerhet samtidig som tillgängligheten på långa pendlingssträckor kan 

upprätthållas, t ex genom ny teknik. Uppdraget ska redovisas till regeringen 31 mars 2023. I avvaktan 

på utredningens förslag och regeringens beslut om fortsatt arbete tar Trafikverket inga nya beslut om 

hastighetsförändringar.  
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Vägplan för viltstängsel (Trafikverket, 2016) 

Vägplan för uppförande av viltstängsel längs med väg 27 på sträckan mellan Kilakorset (väg 154) och 

Tingarör (väg 1676). Passager i plan sker vid fyrvägskorsningen mellan Kärraholm och Hultet, samt i 

korsningen med väg 1676. Vid den sistnämnda ingår även ett viltvarningssystem. 

ÅVS Väg 27, Tranemo (Trafikverket, 2017a) 

Studien avgränsades geografiskt till väg 27, mellan väg 157 (Muntebovägen) och Kroksjön. Det som 

behandlades var framför allt framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem vid ett antal anslutningar 

till väg 27, trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem vid Kroksjöns rastplats och fiskecamp, samt en 

ny anslutning till ett planerat industriområde i Ljungsnäs (detaljplanearbete pågår (juli 2022)). Ingen 

av åtgärderna är genomförda och förutsättningen för aktuell studie är att betrakta industriområde 

Ljungsnäs som ej beslutad. Aktuell åtgärdsvalsstudie utgår med andra ord från nuläget.   

Västtågsutredningen (Västra Götalandsregionen, 2018) 

VGR har kompletterat Målbild Tåg 2035 med ytterligare stationer i mindre samhällen. Där ingår bland 

annat Hillared, Länghem och Grimsås. Förutsättningen är att infrastrukturen byggs ut så att fler 

stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna samtycker och 

planerar för en positiv utveckling i berörda tätorter.  

ÅVS Väg 27, korsningarna vid Västergärdet och Tingarör (Trafikverket, 2019) 

Studien fokuserade på trafiksäkerhet för kollektivtrafiken och oskyddade trafikanter vid de två 

korsningspunkterna som utgör infarter till Länghem. De rekommenderade åtgärder som främst 

påverkar den åtgärdsvalsstudie som nu genomförs, är att stänga väg 1674 (Ingelstorpsvägen) och 

hållplats Västergärdet. Hållplatsen är belägen i anslutning till korsningen. Vidare föreslår studien en 

ny gång- och cykelväg längs väg 1676 mellan Länghem och Tingarör, samt att korsningen med väg 

1676 utformas till två förskjutna trevägskorsningar. Ingen av åtgärderna är genomförda.    

Riskanalys och åtgärdsanalys väg 27 Ljungsnäs vattentäkt (Trafikverket, 2017b)  

Studiens syfte var att göra en fördjupad riskanalys kring hur väg 27 kan påverka Ljungsnäs vattentäkt, 

som försörjer hela Tranemo kommun. Väg 27 passerar igenom skyddsområdet för vattentäkten.  

Åtgärderna som rekommenderas är täta slänter och diken, räcken och kantsten på utvalda sträckor 

samt en dagvattendamm/katastrofdamm. Ingen av åtgärderna är genomförda, men förutsättningen 

för aktuell studie är att de ska genomföras.   

Västtrafiks strategi avseende utveckling av pendelparkering/kombinationsresande (Västtrafik, 

2020) 

Strategin syftar till att optimera utvecklingen av pendelparkeringar/bytespunkter i enlighet med 

politiskt antagna strategier, program och målbilder för en ökad andel hållbara resor i regionen. Vidare 

syftar strategin till att skapa ett gemensamt arbetssätt för utvecklingen av pendelparkeringar.  

Åtgärdsvalsstudie Kust till Kustbanan Borås—Kalmar/Karlskrona (Trafikverket, 2020e)  

Studien löper i samma stråk som aktuell sträcka på väg 27. Kust till kustbanan är en utpekad brist i 

nationell plan 2018–2029.  Här föreslås åtgärder i form av nya järnvägsstationer, bland annat i 

Hillared och Länghem. Vidare föreslås mötesstationer och kurvrätning på ett antal platser.  
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Åtgärdsvalsstudie väg 156 inom Västra Götaland, trafiksäkerhet och tillgänglighet 

(Trafikverket, 2020f) 

Inom åtgärdsvalsstudien föreslogs ny dragning av väg 156 genom Tranemo i syfte att minska mängden 

tung trafik förbi Tranängsskolan i Tranemo. Denna omledning skulle medföra att en större mängd 

trafik skulle trafikera korsningen mellan väg 27 och väg 1587, samt sträckan mellan den 

korsningspunkten och Björsdamms trafikplats. I Trafikverkets beslut efter genomförd ÅVS, valdes att 

inte gå vidare med denna åtgärd.  

Ätradalens cykelled  

Ätrans cykelled löper mellan Falköping och Falkenberg. En delsträcka går genom Limmared 

(Näringsliv Ulricehamn AB, 2022). Därefter löper den öster om väg 27, vidare på bro över väg 27 och 

genom Tranemo åt sydväst. Cykelleden går på en gammal banvall och järnvägsbro över väg 27 söder 

om norra anslutningen till Tranemo, dvs söder om korsning med Limmaredsvägen, och norr om 

korsning med väg 156. Aktuell delsträcka av Ätradalens cykelled ingår även i en annan cykelled, 

Sjuhäradsrundan. 

1.4. Anknytande planering 

Pågående ännu ej slutförda studier som kan behöva beaktas: 

• Trafikverket och Västtrafik kommer under år 2022 gemensamt att utreda behovet av ökad 

kollektivtrafik på sträckan Svenljunga-Borås.  

• På delsträcka 1 har Svenljunga kommun i juli 2022 påbörjat detaljplanearbete för att 

möjliggöra utveckling av industriområde Lockryd. Den största etableringen som planeras på 

området är en batterifabrik. Hur den planerade etableringen kommer att påverka trafikflöde 

och kapacitet på väg 27 är vid slutförandet av denna åtgärdsvalsstudie inte utrett i detalj, men 

den övergripande bedömningen från Trafikverket är att nuvarande och framtida kapacitet på 

väg 27 klarar en tillkommande etablering av en batterifabrik i Lockryd. De åtgärder som 

föreslås inom studien bedöms bidra positivt till den planerade utbyggnaden av industriområde 

i Lockryd. Inför eventuellt genomförande av föreslagna åtgärder kommer hänsyn tas till då 

aktuella förutsättningar.  

• Tranemo kommun arbetar med att ta fram ny detaljplan för ett område vid Ljungsnäs utmed 

väg 27. Syftet med planen är att möjliggöra för industri, samt till viss del även för 

centrumändamål. Planen är klar för att gå ut på samråd (maj 2022). 

• Väg 27 löper genom skyddsområde för Tranemo kommuns huvudvattentäkt Ljungsnäs. Under 

2023 planerar Trafikverket att genomföra åtgärder längs väg 27 för att minska risken att 

vattentäkten påverkas av förorenade ämnen från vägen vid en trafikolycka eller liknande 

händelse.  

• Pågående utredning/dialog med Västtrafik om hållplatser och busstrafik i stråket. 

• Beläggningsarbeten under våren 2021 på väg 27 avseende sträckan mellan Kilakorset och 

korsningen med väg 156. I samband med dessa arbeten genomförs även så kallad mitträffling 

av lagd beläggning. 

• Utbyggnad av Grönhult vindkraftspark 2021–2023. Vindkraftsparken i anslutning till södra 

utredningsdelen av väg 27 bedöms generera många tunga transporter, framför allt under år 

2022 (Vattenfall, 2021a). 
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1.5. Sammanförande av flera behov/brister/problem 

Av brister och problem som nämns i tidigare utredningar har det i aktuell åtgärdsvalsstudie tagits fasta 

på att utredningssträckan genererar trafikolyckor, såväl dödsolyckor som olyckor som lett till allvarliga 

personskador. Enligt tidigare studier är orsaken till olyckorna huvudsakligen kopplat till 

trafikantbeteende och brister i vägutformningen. Utformningsbrister har identifierats i bland annat 

korsningar och i kollektivtrafikens infrastruktur. Vidare har viltolyckor lyfts som en problematik. 

1.6. Kostnadsramar för genomförande av åtgärder 

Väg 27 ingår i det statliga regionala vägsystemet och åtgärder ska finansieras med medel från Regional 

transportinfrastrukturplan för Västra Götalands län. I nuläget finns inte några särskilt utpekade 

pengar förutom vad som ryms inom potten ”i stråk” i regional plan. För åtgärdsförslag på kort sikt och 

medellång sikt är det därför i första hand tillgängliga medel inom potterna i regional plan som kan bli 

aktuella. För större åtgärder med en kostnad över 50 mkr måste prövning ske i kommande 

planrevideringar. 
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2. Avgränsningar 

2.1. Geografisk avgränsning och omfattning 

Studiens huvudsträckning är väg 27, från korsningen med väg 154/1679 (Kilakorset) fram till 

länsgränsen mellan Västra Götaland och Jönköpings län. Utredningssträckan mellan Kilakorset och 

länsgränsen är cirka 35 km (se Figur 1). I samband med uppstarten av studien inkluderades även 

sträckan mellan Aplaredsmotet och Kilakorset, med fokus på hållplatsåtgärder.  

 

 

Figur 1. Utredningssträckan, som i figuren ovan avgränsas av tvärställda svarta streck, är totalt på cirka 4 mil.  
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Vägsträckan löper genom kommunerna Borås, Svenljunga och Tranemo. Studien inkluderar samtliga 

trafikslag som rör sig längs och tvärs väg 27. Studien tar också viss hänsyn till kopplingen med 

järnvägen genom att Åtgärdsvalsstudie Kust till Kustbanan Borås–Kalmar/Karlskrona (Trafikverket, 

2020e) fungerat som underlag för aktuell studie. Projektledarna för respektive studie har stämt av och 

konstaterat att studierna kan löpa parallellt och att behov av ytterligare samordning ej bedöms 

nödvändigt då de har marginell påverkan på varandra. Sträckan mellan Kilakorset och Aplared tillkom 

i åtgärdsvalsstudien i samråd med Västtrafik i samband med Trafikverkets arbete med 

projektdirektivet under 2019 (Trafikverket, 2019b).  

 

Utifrån ovanstående, projektdirektiv och vad som framkommit i tidigare utredningar, har sträckan 

delats in i tre geografiska delsträckor, se Figur 2. För delsträcka 1 i norr, mellan Aplaredsmotet och 

Kilakorset, har fokus varit på kollektivtrafikåtgärder. För delsträcka 2, mellan Kilakorset och Tranemo, 

har två åtgärdsinriktningar studerats; hastighetssänkning eller mittseparering. Den tredje och sista 

delsträckan i söder, mellan Tranemo och länsgränsen, är fokus legat på trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder med faunastängsel som huvudåtgärd.  Utredda frågor enligt angivna aspekter i 

projektdirektiven redovisas övergripande i ÅVS:ens huvudrapport. Till huvudrapporten hör ett antal 

bilagor med fördjupade utredningar och mer detaljerade beskrivningar. 
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Figur 2. Studiens indelning vid redovisning av åtgärdsförslag. Utöver de tre delarna finns åtgärdsförslag för helheten. 
Bakgrundskarta från Lantmäteriet. 

2.2. Avgränsning av innehåll och omfattning  

I kommande kapitel och i rapportens bilagor presenteras förutsättningar, problem och brister, 

åtgärder samt effekt- och målutvärdering. De åtgärder som rekommenderas har delats in i utförande 

på kort, medellång och lång sikt. De olika tidshorisonterna är delvis kopplade till finansiering. I 

projektdirektiven till föreliggande utredning (Trafikverket, 2019b) förtydligas att: 
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”I nuläget finns inte några särskilt utpekade pengar förutom vad som ryms inom de olika potterna i 

regional plan. För åtgärdsförslag på kort sikt är det därför i första hand tillgängliga medel inom 

potterna i regional plan som kan bli aktuella”. 

Även övriga åtgärder behöver generellt finansieras av regional plan och kan då prövas i kommande 

planrevideringar. En viss möjlighet till finansiering i nationell plan nämns i projektdirektiven: 

 
”För trafiksäkerhetsåtgärder kan det gå att få samfinansiering från nationell plan.  

Det kan även finnas möjlighet att via nationell plan finansiera miljö- och landskapsåtgärder, som t.ex. 

viltåtgärder. Men det går bara om åtgärderna ligger helt separerade från objekt som finanserias via regional 

plan”. 

Studien undersöker åtgärdsbehov fram till omkring år 2040. Årtalen, som får ses som ungefärliga, har 

satts till kort sikt 2022–2026, mellanlång sikt 2026–2033, lång sikt 2033–2040 eller senare. 

Om huvudinriktning mötesfri landsväg väljs, bör alla de åtgärder som föreslås inom studien och som 

genomförs innan vägplan för mötesfri landsväg upprättas, ta hänsyn till en framtida mittseparering.  
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3. Mål 

3.1. Koppling till transportpolitiska mål 

Nationella transportpolitiska mål beskrivna i detta kapitel är hämtade från Regeringskansliet (2021). 

Övergripande mål 
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Funktionsmål 
Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka 

till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors 

respektive mäns transportbehov. 

Hänsynsmål 
Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till 

att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och 

miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. 

 

Etappmål under hänsynsmålet 

Växthusgasutsläppen från inrikes transporter – utom inrikes luftfart som ingår i EU:s 

utsläppshandelssystem – ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. 

Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska 

halveras till år 2030.  (…) Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag ska till år 2030 minska 

med minst 25 procent. 

3.2. Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget 

När arbetet med åtgärdsvalsstudien startade, gällde Trafikförsörjningsprogram för 2017–2020 med 

utblick till 2035 och där beskrivna mål (VGR 2016a). Det övergripande målet var att öka andelen 

hållbara resor, med mål om att kollektivtrafikresandet skulle fördubblas. Det övergripande målet 

delades därefter in i fyra delmål: Öka tillgängligheten för invånare i hela Västra Götaland, Attraktiv 

kollektivtrafik, Alla resenärgrupper beaktas samt Minskad miljöpåverkan. 

Under arbetet med föreliggande studie har ett nytt trafikförsörjningsprogram beslutats, 

Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 - Hållbara resor i Västra Götaland (VGR, 2021). I studien finns 

därför referenser till båda programmen. Målen, inriktning och indikator i de olika trafikförsörjnings-

programmen är likartade. Västtrafik pekar ut väg 27 som ett prioriterat kollektivtrafikstråk både 2016 

och 2021. 

Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 har ett övergripande mål om att andelen hållbara resor ska öka 

i hela Västra Götaland, med ambitionen att alla resor ska vara hållbara1. Angivelser om konkreta mål 

för ökningen skiljer sig åt i trafikförsörjningsprogrammet från 2016 jämfört med nu gällande från 

2021. Orsaken till det är till stor del på grund av Corona-pandemin som medfört ändrade resvanor där 

busstrafikandelen minskat drastiskt jämfört med tidigare. I studien läggs därför vikt på det relativa 

 
1 Målen är anpassade efter nedgång i resandet i och med coronapandemi 2019-2021. Resandet ska uppgå till samma andelsnivå som innan 

pandemin år 2025, gällande kollektivtrafik jämfört med bil samt gång och cykel. 
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målet att öka andelen kollektivtrafikresenärer samt två av de tre övergripande målen kopplade till 

kollektivtrafik: 

• Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet. Invånarna ges möjlighet att ta del av 

kollektivtrafiken utifrån olika geografiska förutsättningar. Västra Götaland knyts samman och 

skapar tillgänglighet för invånarna till arbete, studier och fritid. 

• Kollektivtrafiken är enkel, trygg och inkluderande. Kollektivtrafiken utformas så att den 

upplevs attraktiv och utformad med medvetenhet om den variation av förutsättningar och 

behov som finns hos invånarna. 

Till målen finns olika indikatorer kopplade. Den indikator på måluppfyllnad som nämns i den här 

studiens huvudrapport och bilagor är densamma för 2016 och 2021, restidkvot 1,3 för buss jämfört 

med bil i prioriterade stråk. Indikator avseende närhet till prioriterat kollektivtrafikstråk på 1,5 km 

från 2021 har också delvis använts i aktuell åtgärdsvalsstudie. 

När studien startade, gällde även Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018—

20292. Till grund för den regionala planen låg Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i 

Västra Götaland (oktober 2016) och där beskrivna mål utifrån kategorierna transportsystem, 

godstransporter och persontransporter. 

För åtgärdsvalsstudien bedöms följande mål för transportsystemet vara mest relevanta: 

• En tillförlitlig och stark infrastruktur som möjliggör hållbara transporter, arbete och boende i 

hela regionen. 

• Ett robust och tillförlitligt transportsystem för alla transportslag. 

• Effektiv rörlighet genom att varje transportslag nyttjas på bästa sätt både för stad och 

landsbygd. 

I Borås stad bedöms följande vision ha störst bäring på åtgärdsvalsstudien: 

”Insikt om det ömsesidiga beroendet mellan stad och landsbygd, människa, natur och omvärld finns 

hos oss alla. Lokalt är det enkelt att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots och med cykel, men också 

längre resor kan vi göra klimatsmart.” (Borås stad, 2022) 

 

Borås stad arbetar med att stärka kommunens serviceorter. Ett mål inom det arbetet är att förbättra 

kopplingen mellan serviceorterna och omkringliggande småorter. 

Tranemo kommun har en vision för 2035 som bland annat innebär ett hållbart samhälle med fokus 

på det lokala, samtidigt som det finns goda kommunikationer och en välutvecklad infrastruktur. 

Kommunen ska vara attraktiv för såväl invånare och föreningar som näringsliv (Tranemo kommun, 

2022).  

  

 
2 I skrivande stund pågår arbete att ta fram en regional transportinfrastrukturplan för 2022-2033 och en remissversion är framtagen. 
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Svenljunga kommun har tre punkter i sin vision som kan anses relevanta för studien: 

• Vi bygger ett tryggt och hälsosamt samhälle för alla. 

• Vi jobbar för att erbjuda ett brett utbud av företag och arbetstillfällen samt ett bra 

kommunikationsnät. 

• Vi skapar en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. 

3.3. Mål för problemlösning 

Under workshopen den 26 februari 2020 beslutades följande mål för åtgärdsvalsstudiens åtgärder: 

A. Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter till busshållplatser 

B. Ökad trafiksäkerhet för kollektivtrafiken 

C. Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken 

D. Bra framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för godstrafiken 

E. Ökad trafiksäkerhet för samtliga trafikslag 

F. Mer attraktiv kollektivtrafik för arbetspendling 

  



 
 

17 (60) 

 

 
 

 
 

4. Befintliga förhållanden och utveckling   

4.1. Vägens funktion, resmönster och trafiksäkerhet 

Väg 27 är en regionalt viktig väg och är utpekad av Trafikverket som en del av det funktionellt 

prioriterade vägnätet (FPV) för dagliga personresor, godstransporter, kollektivtrafik och långväga 

personresor. Vidare är väg 27 en del av den så kallade Baltic-Link (Baltic Link Association, 2021). 

Tillsammans med Kust till kustbanan Göteborg Karlskrona/Kalmar och färjelinjen Karlskrona–Gdynia 

knyts Skandinavien ihop med Baltiska-Adriatiska korridoren. Enligt Regional systemanalys för 

transportinfrastrukturen i Västra Götaland (VGR, 2016b), arbetspendlar 200–500 personer mellan 

kommunerna Svenljunga, Tranemo och Borås.  

Utredningssträckan på väg 27 passerar inte genom någon tät bebyggelse, med undantag för i utkanten 

av Aplared, Limmared och Tranemo, se Figur 3. Väg 27 är en viktig koppling mellan orterna Limmared 

och Tranemo vilket märks på trafikflödet. Övriga mindre orter utmed sträckan, som Hillared och 

Länghem, ligger ett par kilometer från väg 27. Det finns inget parallellvägnät till väg 27 på 

utredningssträckan med undantag från området kring Limmared och Tranemo.   

I Tranemo kommuns översiktsplan från 2009 (Antagandeversion 2010), finns flera exploaterings-

områden för ny handel, verksamhet och industri längs med väg 27, förbi både Limmared och Tranemo 

tätort. Ett av dessa är Ljungsnäs industri- och verksamhetsområde, som ligger öster om väg 27, mellan 

den gamla banvallen som idag är gång- och cykelväg och Jälmån. Området i anslutning till väg 27 har 

behandlats i ÅVS Väg 27, Tranemo. 

 

 

Figur 3. Kartbild från Länsstyrelsens informationskarta. Skärmklipp. Markering i karta med orangea linjer visar tätorter 
2018. 
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4.2. Hastighetsbegränsning och trafiksäkerhetskamera 

Mellan Borås och Kilakorset är väg 27 mötesfri väg med mitträcke och hastighetsbegränsningen är 100 

km/tim. Mellan Kilakorset (korsning med väg 154) och Gislaved är hastighetsbegränsningen 90 

km/tim, med sänkt hastighet till 70 km/tim förbi flertalet korsningspunkter, se Figur 4. Söder om 

Gislaved växlar hastighetsbegränsningen mellan 100 km/tim och 90 km/tim.  

 

Punktmätningar från 2019 av Trafikverket indikerar att skyltad hastighet till stor del följs längs 

sträckan som helhet. Flera trafiksäkerhetskameror (ATK-kameror) är uppsatta längst med sträckan, se 

Figur 5). 

 

 

Figur 4. Reglerad och genomsnittshastighet på sträckan enligt Vägtrafikflödeskartan (Trafikverket, 2022). 
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Figur 5. Trafiksäkerhetskameror. Källa: Trafikverket 

4.3. Vägens utformning  

Sträckan mellan Kilakorset (väg 154/väg 1679) och länsgränsen till Jönköpings län är cirka 34,5 km 

(delsträcka 2 och 3). Vägen är idag en nio meter bred tvåfältsväg väg med god linjeföring. Det 

förekommer inga kraftiga lutningar på sträckan. Normalsektionen för vägen visas i nedanstående 

Figur 6.  

 

Figur 6. Normalsektion för väg 27, sträckan mellan Kilakorset (väg 154/väg 1679) och länsgränsen (WSP, 2005).  
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4.4. Olycksstatistik   

I den problemstudie som WSP genomförde år 2005 på uppdrag av dåvarande Vägverket (WSP, 2005), 

konstaterades att det inträffat 52 stycken trafikolyckor (inrapporterade till polis) år 2000–2004 på väg 

27. Efter analys av singelolyckor med dödlig utgång togs åtgärdsförslag fram och rangordnades i en 

prioriteringsordning. Alla studiens rekommenderade åtgärder genomfördes dock inte. Utifrån studien 

genomfördes sidoområdesåtgärder samt korsningsåtgärder. 

  

Olycksstatistik från Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), Transportstyrelsens 

informationssystem för data för olyckor och skador inom vägtransportsystemet, har studerats. 

Olycksstatistiken visar att det under en tioårsperiod (2010 t.o.m. 2019) skett cirka 140 trafikolyckor på 

väg 27 mellan Aplaredsmotet och länsgränsen, en sträcka på cirka 4 mil. Av dessa olyckor har fem haft 

dödlig utgång och tio har lett till allvarliga skador (Transportstyrelsen, 2020). Nästan hälften av 

olyckorna är singelolyckor. På utredningssträckan har det inträffat två olyckor som involverat både 

oskyddade trafikanter och motorfordon. Övriga är jämnt fördelade mellan olyckstyperna mötes-, 

upphinnande- och viltolyckor.  

 

Olyckor har inträffat både på sträcka och i korsningspunkter. Ett par korsningar är särskilt 

olycksdrabbade vilket har studerats närmare. Korsningen med väg 1674 vid Västergärdet sticker ut 

som särskilt olyckdrabbad. Denna korsning har studerats i en separat ÅVS (Åtgärdsvalsstudie Väg 27, 

korsningarna vid Västergärdet och Tingarör, Trafikverket 2019c).  

 

I korsningen med väg 1675 vid Kindsboda har det under den senaste tioårsperioden rapporterats tio 

olyckor på väg 27, i eller i närheten av korsningen. Enbart två av dessa olyckor har inträffat i själva 

korsningen där det är två fordon som kolliderat. Olycksstatistiken för korsningen med väg 1675 har 

stämts av med Trafikverkets utredare inom trafiksäkerhet som gör bedömningen att antalet olyckor 

inte är särskilt högt, sett till längden på den studerade tidsperioden (2010 t.o.m. 2019).  

 

Det har rapporterats 14 viltolyckor under den aktuella tioårsperioden (2010 t.o.m. 2019). Åtta av dessa 

olyckor har inträffat söder om Tranemo. Samtliga kända viltolyckor avser kollision med älg.  

4.5. Godstrafik   

Väg 27 är en del av den så kallade Baltic-Link (Baltic Link Association, 2021). Tillsammans med Kust 

till kustbanan Göteborg Karlskrona/Kalmar och färjelinjen Karlskrona–Gdynia knyts Skandinavien 

ihop med Baltiska-Adriatiska korridoren. Vidare är aktuell vägsträcka primär rekommenderad väg för 

farligt gods och trafikeras av större volymer med tyngre transporter. Väg 27 är utpekad i 

Godstransportstrategin för Västra Götaland som huvudsakligt godsstråk.  

 

Enligt VGU bör funktionellt prioriterat vägnät för godstrafik möjliggöra för dispenstrafik med bredd 

upp till 4,5 meter. Vägen trafikeras bland annat av tung trafik med dispens (för förtydligande om 

dispens, se exempelvis Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga 

vägtransporter (Trafikverket, 2011). 
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4.6. Trafikflöden, befintliga och prognoser   

Väg 27 är en del av den Trafikmängderna på sträckan avtar från 9 000 fordon/dygn (f/d), norr om 

Kilakorset, till 4 000 f/d, söder om Tranemo. Det finns en lokal ökning av trafikmängderna mellan 

Limmared och Tranemo. Generellt sett ökar andelen tung trafik längre söderut på sträckan, vilket 

tyder på att den tunga trafiken är mer långväga än personbilstrafiken. Den tunga trafiken beräknas, 

enligt Trafikverkets basprognos 2040, öka mer än personbilstrafiken, vilket innebär att andelen tung 

trafik år 2060 kan vara uppemot 30 procent på de södra delarna av sträckan, se Figur 7 respektive 

Tabell 1. 

 

Figur 7. Illustration över befintlig och prognosticerad ÅDT. Bilden är beskuren i nedkant. 
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Tabell 1. ÅDT per år och anslutande vägkorsning. 

Vägdel 
 

2019 
 

2040 
 

2060 
 

 
ÅDT Andel 

tung 

trafik 

ÅDT Andel tung 

trafik 

ÅDT Andel tung 

trafik 

1. Aplaredsmotet —väg 154 9 000 13,1% 11 100 16,1% 12 

200 

19,9% 

2. väg 154 — väg 157 Limmared C 5 900 15,8% 7 300 19,4% 8 100 23,7% 

3. väg 157 — väg 1675 Limmared S 6 100 15,3% 7 500 18,8% 8 300 23,0% 

4. väg 1675 — väg 1587 Tranemo N 7 000 14,6% 8 600 17,9% 9 500 22,0% 

5. Väg 1587 — väg 156 Tranemo C 5 400 17,3% 6 800 21,1% 7 500 25,6% 

6. väg 156 — väg 1589 Mossebo 

vägskäl 

4 500 19,9% 5 600 24,1% 6 300 29,0% 

7. väg 1589 — väg 1586 4 000 20,8% 5 000 25,1% 5 600 30,2% 

 

Vägen är i dag ett transportrum med fåtal verksamheter och boende i anslutning till vägen. 

Motortrafiken bedöms öka i framtiden, och likaså andelen tung trafik. Oavsett eventuella framtida 

åtgärder, innebär det sannolikt att bullernivån från vägen kommer att öka. 

4.7. Rastplatser och parkeringsfickor   

Mellan Aplared och länsgränsen mellan Västra Götalands län och Jönköpings län finns en rastplats 

som är belägen vid Kroksjön cirka tre km söder om Tranemo. Rastplatsen är bland annat utrustad med 

toalett och sophantering. Norr om utredningssträckan ligger ännu en rastplats längs med väg 41, Stora 

Transåssjön. Rastplatsen har samma service som den vid Kroksjön i söder. 

 

På utredningssträckan finns 35 st parkeringsfickor (Figur 8). Norr om Tranemo finns parkeringsfickor 

med cirka 1–2 km mellanrum. Närmare Tranemo är tätheten högre, medan det är glesare i norra delen 

av utredningsområdet. Söder om Tranemo är parkeringsfickorna placerade med högre täthet, särskilt 

på delen närmast länsgränsen.    
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Figur 8. Röda trianglar illustrerar placering av befintliga parkeringsfickor i området (NVDB, 2022). 

4.8.  Kollektivtrafik   

Väg 27 mellan Borås och Tranemo trafikeras av ett flertal busslinjer. Kollektivtrafikresandet på 

sträckan är lågt (Tabell 2) och restidskvoterna jämfört med bil är relativt höga (Tabell 4).  

På sträckan mellan Aplaredsmotet och länsgränsen finns 13 busshållplatser med generellt relativt lågt 

antal på och avstigande per hållplats, se Tabell 2. Hållplats Aplaredsmotet ligger vid sidan av väg 27 i 

anslutning till en pendelparkering i anslutning till tätorten Aplared. Fram till slutet av år 2017 fanns 

hållplatslägen utmed väg 27 i anslutning till korsningen med Boråsvägen, strax söder om 

Aplaredsmotet (hållplats Aplared Rv 27). Dessa hållplatslägen togs bort på grund av brister i 

trafiksäkerheten. Hållplats Lockryd har flera hållplatslägen och är avsedd som byteshållplats för 

busslinjer på sträckan. Övriga hållplatser är fickhållplatser längs med väg 27 med varierande standard. 

Flertalet av hållplatserna har brister i utformningen.  

I anslutning till hållplatserna Aplaredsmotet, Lockryd, Tingarör och Kindsboda finns 

pendelparkeringar. Större hållplatser med pendelparkering finns vid Limmared station och Tranemo 

bussterminal. Hållplatser framgår tillsammans med pendelparkeringar på kartbild i Figur 9. Antal 

parkeringsplatser per pendelparkering redovisas i Tabell 3. 
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Tabell 2. Bedömning av antal påstigande per dag (Uppgifter fr Västtrafik år 2020). 

Hållplats Resande Kommun 

Aplaredsmotet  Borås 

Grändvägen  Borås 

Sågbacken  Svenljunga 

Lockryd bussterminal  Svenljunga 

Kilabro  Svenljunga 

Kärraholm  Svenljunga 

Västergärdet  Tranemo 

Tingarör  Tranemo 

Platö  Tranemo 

Holm  Tranemo 

Kindsboda  Tranemo 

Bystad  Tranemo 

Limmareds säteri  Tranemo 

 
Färre än 10 påstigande per dag 

  Fler än 10 påstigande per dag, men färre än 80 

  Fler än 100 påstigande per dag 

 
Tabell 3. Resultat från Västtrafiks inventering av pendelparkeringar utmed väg 27 år 2018. Beläggningen räknades vid ett 
tillfälle 

Pendelparkering Antal parkeringsplatser  

(PRH-platser ej) medräknat) 

Beläggning (Räknat vid ett 

tillfälle  2018) 

Aplaredsmotet 17 29% 

Lockryd bussterminal 13 38% 

Tingarör 6 0% 

Kinsboda 10 10% 

Limmared station 13 54% 

Tranemo bussterminal  39 70% 
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Figur 9. Busshållplatser och pendelparkeringar längs sträckan. Observera att hållplatser inhämtats vid åtgärdsvalsstudiens 
start. Under tiden har ändringar inträffat. Hållplats Mossebo vägskäl har utgått.  
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Hösten 2020 trafikerade Västtrafik sträckan med följande busslinjer:  

Linje 350 trafikerar sträckan mellan Borås resecentrum och Tranemo med en avgång per timma och 

riktning dagtid på vardagar. Ett antal av turerna trafikerar enbart sträckan mellan Tranemo och 

Lockryd. Under högtrafik är det halvtimmestrafik. Restiden mellan Borås och Tranemo med linje 350 

är cirka 55 minuter.  

Linje 351 ersätter linje 350 på kvällar och helger, då den trafikerar samma sträcka, men även kör via 

Länghem. Linjen trafikerar med en avgång varannan timma och riktning. Restiden mellan Borås och 

Tranemo med linje 351 är cirka 65 minuter. 

Linje 360 som trafikerar sträckan mellan Borås resecentrum och Svenljunga bussterminal med en 

avgång per timma och riktning. Under högtrafik är det halvtimmestrafik. Linjen trafikerar enbart på 

vardagar. Restiden mellan Borås och Svenljunga är cirka 44 minuter.     

Linje 361 ersätter linje 360 på kvällar och helger, då den trafikerar samma sträcka, men även kör via 

Hillared, Aplared och Gånghester. Linjen trafikerar med en avgång varannan timma och riktning. 

Restiden mellan Borås och Svenljunga med linje 361 är cirka 56 minuter. 

Linje 303 trafikerar mellan Borås resecentrum och Länghem med en avgång varje eller varannan 

timma i respektive riktning under vardagar. Linjen trafikerar de mindre orterna Länghem, Hillared, 

Aplared och Gånghester. 

Linje 301 är en linje som är anpassad efter skoltider i Tranemo och som enbart trafikerar med ett par 

turer per riktning under vardagar. Linjen trafikerar ej vid skollov.  

Linje 510 trafikerar över länsgränsen mellan Tranemo bussterminal och Gislaved busstation. Utmed 

linjesträckningen finns en hållplats utmed väg 27 och det är Mossebo vägskäl. Linjen trafikerar enbart 

vardagar med avgångar som är anpassade efter skoltider. Linjen har cirka fem avgångar per vardag 

och riktning.  
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Restidskvot är en avgörande parameter vid val av färdmedel. För att vara konkurrenskraftig gentemot 

bil behöver restidskvoten vara låg. I trafikförsörjningsprogram (VGR 2016a samt VGR 2021) beskrivs 

en restidskvot på 1,3 som en indikator för kollektivtrafikens tillgänglighet i prioriterade 

kollektivtrafiksstråk. Aktuell sträcka på väg 27 ingår i ett av dessa stråk. I dagsläget är det enbart på 

reserelationen Lockryd—Borås som denna kvot underskrider 1,3 (se Tabell 4). 

Tabell 4. Sammanställning över en uppskattning av restidskvoter i primära reserelationer i området. 

Sträcka  Längd  Restid med 

personbil ** 

Restid med buss 

(linje 350 eller 

360) 

Restidskvot* 

(restid buss/bil) 

Lockryd—Tranemo 24 km 19 min 30 min 1,6 

Lockryd—

Svenljunga 

16 km 15 min 22 min 1,6 

Lockryd—Borås 20 km 19 min 22 min 1,2 

*Räknat att bil och buss startar samtidigt från hållplats. Ingen hänsyn har tagits till turtäthet. 

**Nuvarande hastighetsbegränsning. 

Via den nu stängda hållplatsen Aplared vid väg 27 hade Aplaredsborna med omnejd tillgång till de 

direktlinjer som går på väg 27 mellan Tranemo/Svenljunga och Borås (linje 350 och 360). Efter att 

hållplatsen togs bort har det funnits en efterfrågan från allmänheten om en ny hållplats med tillgång 

till samma kollektivtrafikutbud. Kollektivtrafikresenärer har efter borttagandet av denna hållplats varit 

hänvisade till hållplats Aplaredsmotet som är lokaliserad vid pendelparkeringen intill Roasjövägen. 

Hållplats Aplaredsmotet trafikeras av linje 303 och linje 361 som är lågtrafiklinjer. Linje 303 är 

anpassad efter skoltider och linje 361 ersätter linje 360 på kvällar och helger. 

I Åtgärdsvalsstudie Kust till Kustbanan Borås–Kalmar/Karlskrona (Trafikverket, 2020e) föreslås att 

sträckan mellan Borås och Tranemo ska trafikeras med regionaltågstrafik. På sträckan mellan Borås 

och Tranemo föreslås att tågtrafiken gör uppehåll i Hillared, Länghem och Grimsås. Inget tåguppehåll 

planeras i Aplared eller Målsryd.  

Med anledning av att det inte planeras någon station i Aplared, framhåller såväl Borås stad som 

Västtrafik, att det är av vikt att bussar i linjetrafik fortsatt trafikerar Aplared. Västtrafik menar att på 

längre sikt, om tågstopp i Länghem och Hillared blir verklighet, kommer trafikeringen med linje 303 

sannolikt att reduceras.  

4.9. Cykeltrafik   

Generellt bedöms vägsträckan trafikeras av oskyddade trafikanter i låg utsträckning. Oskyddade 

trafikanter förekommer vid eller i anslutning till hållplatserna på sträckan. Väg 27 bedöms inte inbjuda 

till cykelpendling varför antalet pendlingscyklister antas vara lågt. Enstaka delsträckor ingår i 

cykelleden Sjuhäradsrundan där det mellan Limmared och Tranemo finns alternativ cykelväg till väg 

27 (Näringsliv Ulricehamn AB, 2022). Från Limmared löper cykelbana till större delen på gammal 

banvall till Tranemo, se rödmarkering i Figur 10 och bild från cykelleden i Figur 11. Fler av de mindre, 

enskilda vägarna i området, kan emellanåt tänkas utgöra ett möjligt cykelnät mellan orter under 

sommarhalvåret. 
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Figur 10. Blå linje visar sträckning på Sjuhäradsrundan. 

 

Figur 11. Gång- och cykelväg från korsning med Fabriksgatan i Limmared. Skärmklipp från Google. Bild enligt Google tagen 
nov 2020.  
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4.10. Barriärer och vilt 

Aktuell vägsträcka mellan Aplared och länsgränsen löper till större delen genom ett skogsbeklätt 

landskap. Utkanten av tätorterna Aplared, Limmared och Tranemo passeras, men i övrig 

kännetecknas landskapet av relativt tätväxande skog, bergsskärningar och slänter. Från Kilakorset och 

söderut passeras flertal broar och vattendrag.  

Mellan Aplared och Kilakorset utgör befintligt viltstängsel och mittseparering en barriär både för vilt, 

men även för oskyddade trafikanter som vill korsa vägen. Från Kilakorset och vidare till Tranemo finns 

viltstängsel, men mittseparering och 2+1-väg upphör (Figur 12). Befintligt viltstängsel upphör i 

samband med att väg 27 korsar Månstadsån i norra Tranemo. Den senaste sträckan med viltstängsel 

byggdes ut under 2018, mellan väg 154 (Kilakorset) och väg 1676 (mot Länghem).  

Enligt rapporten Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur (Trafikverket, 2015), har väg 27 

låg permeabilitet för klövdjur (3,1 % av 100 %), räknat på hela sträckan från Göteborg till Karlskrona. 

Sträckan mellan Tranemo och Gislaved är den sämsta delsträckan på väg 27 med avseende på 

permeabilitet för klövdjur (Trafikverket, 2015).  

Enligt Trafikverkets riktlinjer, räknas vägar med ÅDT över 4 000 f/d som barriär.  Faunapassager i 

plan bör endast förekomma på vägar med ÅDT under 5 000 f/d. Enligt trafikprognoserna för 

vägsträckan mellan Tranemo och länsgränsen (delsträcka 3) kommer trafikmängden att överskrida 5 

000 f/d i ÅDT år 2040, vilket bör beaktas vid vidare utredning av åtgärdsbehov. På delsträcka 3 finns 

ett antal potentiella passager i form av broar och tunneltak. Tyvärr är de potentiella passager som 

finns på sträckan mellan Tranemo och länsgränsen olämpliga att använda som faunapassage 

(Trafikverket, 2015).  
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Figur 12. Befintliga viltåtgärder. 
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4.11. Omgivningspåverkan 

Riksintressen och naturreservat 

Riksintressen och naturreservat har inventerats via Länsstyrelsens informationskarta (Länsstyrelsen, 

2021), se Figur 13. Riksintressen i Figur 13 följer numreringen nedan. 

1. Läggared är ett område med riksintresse för kulturmiljövård och sträcker sig från söder om 

Hillared, över Läggared och ner till väg 27. Området består av bymiljö med talrika lämningar efter 

förhistoriskt jordbruk som har haft stor vetenskaplig betydelse för tolkningen av odlingslandskapets 

och bysamhällets framväxt i Sydvästsverige.  

2. Vassgårdenområdet är ett utpekat riksintresse för naturvård som ligger mellan Ätran och väg 

1676. Det är ett, för västsvenska förhållanden, sällsynt stort och väl utvecklat åsnätområde med 

mellanliggande dödisgropar. Det är ett nyckelområde för tolkningen av isavsmältningens förlopp och 

mekanism. Landformerna ska bevaras i befintligt skick. Området påverkas negativt av bland annat 

täkt, schaktning, utfyllnad eller markavvattning.  

3. Skrikemossekomplexet är ett riksintresse för naturvård i Tranemo kommun och utgör ett 

representativt odlingslandskap, i skogsbygd, med lång kontinuitet och inslag av naturbetesmarker och 

naturlig slåttermark. Växtsamhällena är bitvis art-och individrika. I helhetsmiljön ingår även ängs- 

och hagmarksobjektet Snaråsatorp. Skrikemosseområdets myrkomplex är mångformigt, ostört och 

representativt för den naturgeografiska regionen. Ett säreget kärr förhöjer naturvärdet. Till området 

hör också Bollsjö- och Teklas mosse. Områdets värden kan påverkas negativt bland annat av 

bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar. Bevarandet av våtmarkens värde kräver 

att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av 

sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras. 

4. Riksintresse för energiproduktion återfinns söder om Skrikemossekomplexet. Riksintresset 

rör vindbruk och området har, likt andra riksintressen för vindbruk, pekats ut av Energimyndigheten 

efter samråd med länsstyrelserna. Området är planlagt som vindkraftområde i Tranemos översiktsplan 

2009 (Tranemo kommun, 2010) med tematiskt tillägg vindkraftsplan. En godkänd tillståndsansökan 

med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för byggnation av vindkraftspark finns för del av 

området och i maj 2021  påbörjades byggnationen av Grönhult vindkraftspark. Projektet initierades av 

Vattenfall som därefter sålt det till investmentbolaget The Renewables Infrastructure Group Limited 

(TRIG)  (Vattenfall, 2021b). Vattenfall ansvarar för byggnation och förvaltning på uppdrag av TRIG 

och börjar med att uppföra vägar och därefter uppställningsplatser, fundament och det interna elnätet 

för vindkraftsparken som är belägen i Tranemo och Gislaveds kommuner. Vindkraftverken planeras 

att levereras under sommaren 2022 och tas i drift i slutet av samma år. Vattenfall bedömer att 

byggnationen orsakar en ökning av tunga transporter under år 2022 på väg 27 (Vattenfall, 2021a). 

Enligt Länsstyrelsens databas kvarstår riksintresset delvis, men är justerat mot så att det 

överenstämmer mot vindkraftsområden i översiktsplanen. 

Ett annat riksintresse som indirekt berör studien är riksintresse för kommunikation, kust-till-kust-

banan som går genom Tranemo kommun. En viktig station för Tranemo kommun med bäring på 

föreliggande studie är Limmared station (Tranemo kommun, 2010). 
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Figur 13. Riksintressen (Länsstyrelsen, 2021). 

   Riksintresse 3 kap 6§ MB (Riksantikvarieämbetet) RAA_Riksintresse_Kulturmiljovard_MB3kap6 

   Riksintresse 3 kap 6§ MB (Naturvårdsverket) 

NV_Riksintresse_Naturvard_LST_Harmonisering_MB3kap6 

  Riksintresse 3 kap 8§ MB (Länsstyrelserna, Energimyndigheten) 

STEM_Riksintresse_Energiproduktion_MB3kap8_vindbruk_2015 

 

1. Läggared 

2. Vassgårdenområdet 

3. Skrikemossekomplexet 

4. Riksintresse för energiproduktion 
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4.12. Fornlämningar 

Enligt Fornsök (Riksantikvarieämbetet, 2022) finns flera platser utmed utredningssträckan med 

kända fornlämningar. Utmed väg 27 mellan Limmared och Tranemo löper flera områden med fossil 

åkermark och förekomst av rösen. Delar av dessa fornlämningar grävdes bort i samband med 

byggnationen av väg 27, vilket indikerar att de ligger nära vägen. Vid Ljungsnäs, strax norr om 

trafikplats Björsdamm, finns två utmarkerade områden med fornlämningar i form av boplats 

respektive bytomt/gårdsområde.  

4.13. Vattenskydd 

Utmed utredningssträckan finns ett vattenskyddsområde, vilket är beläget strax söder om Limmared 

(Figur 14). Här finns Ljungsnäs vattenskyddsområde för Ljungsnäs vattentäkt i Tranemo kommun. 

Inom detta område krävs tillstånd för schaktnings- och markarbeten med en sammanhängande volym 

som överskrider 150 m3 (Tranemo kommun, 2019). 

 

 

Figur 14. Kartbild över vattenskyddsområden från VISS Vattenkartan (Länsstyrelsen, 2022)  
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4.14. Geologi och berggrund 

Geologiska och berggrundsförhållanden har bedömts utifrån Sveriges Geologiska Undersöknings 

(SGU:s) jordartskarta, berggrundskartan kartan över sulfatjordar (SGU, 2021) samt en SGU rapport 

om förekomst och utbredning av sulfatjordar. 

Utredningssträckan består huvudsakligen av moränjordar samt till viss del fast mark med berg. Utmed 

vissa kortare partier löper väg 27 i bergsskärning. Berggrunden i området består av främst av 

granitisk-granodioritisk gnejs, vilket sällan är associerat med förhöjda halter av sulfider. Området 

närmast Aplared är mer kuperat och jordarterna morän och sandig morän är dominerande. Mellan 

Aplared och Limmared förekommer även isälvssediment och torv. Närmare Limmared passerar väg 27 

flera områden med torv och kärrtorv. Mellan Limmared och Tranemo är isälvssediment, samt sandig 

och grusig morän dominerande jordartstyper. 

Risken för att berggrunden utmed utredsningssträckan innehåller förhöjda halter av sulfider är låg, 

detsamma gäller för att marken skulle bestå av sulfatjordar.  
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5. Problembeskrivning och brister  

5.1. Problembeskrivning 

I projektspecifikationen för åtgärdsvalsstudien och i inledningskapitlet till den här studien nämns ett 

antal aspekter som bedömts relevanta för att utreda brister och behov för väg 27. Aspekterna, som 

listas nedan, har utretts och beskrivs närmare i kapitel 4 samt i bilagor. De olika aspekterna, 

perspektiven, beskriver inte explicita problem eller uttalade, förankrade mål för studiens 

åtgärdsförslag, det görs enligt ÅVS-metodiken i samråd med utvalda intressenter vid workshop. Målen 

enligt workshopen har redan redovisats. Aspekterna är en lista på vad studien ska omfatta för att 

beskriva förutsättningar och problem. De är:  

 

• Trafiksäkerhet, t.ex. oskyddade trafikanter omkring hållplatser, viltolyckor, sidoområden. 

• Kollektivtrafikens behov, t.ex. framkomlighet, hållplatser; antal, placering och utformning 

• Godstrafikens behov, t.ex. framkomlighet och rastplatser 

• Landskap och barriäreffekter, bl.a. för vilt. Viktigt med dialog med Trafikverket Region syd. 

• Omgivningspåverkan, t.ex. vattentäkter 

5.2. Brister 

Under workshopen som hölls 26 februari 2020 diskuterades brister och behov, till stor del utifrån de 

aspekter som nämns ovan. Från workshopen finns iakttagna brister och problem, dels allmänna, dels 

platsspecifika. Noterade brister från workshop framgår av bilaga 7.  

De brister och problem som framkommit under arbetet med studien, såväl via workshop som via 

inspel från projektgrupp, har sammanställts i en bristförteckning.  I förteckningen har bristerna 

fördelats in under rubriker med övergripande generella problem. Under varje rubrik listas specifika 

brister. Specifika brister kan i praktiken påverka flera av de aspekter om framgår av föregående 

avsnitt.  Till bristlistan hör illustration  

 

I bilaga 1, 2A, 2B, 3 och 4 beskrivs brister, bakgrund, åtgärder samt effekter mer ingående. Bilagorna 

är indelade efter geografiska indelning av sträckan i bilaga 1–3, med olika inriktningar 2A–2B, samt 

utifrån brister och åtgärder för hela sträckan i bilaga 4. 

 

Observera att bristerna nedan har utretts vidare inom ramarna för åtgärdsvalsstudien. Genom 

åtgärdsinventering och i samråd med Trafikverket och Västtrafik, har det lett till att enstaka brister 

avförts. Det redovisas närmare i bilagor 1–4.  

 

Bristerna redovisas översiktligt på kartöversikt i Figur 15–Figur 18. 

Trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter vid, samt till/från hållplats 

a) Det saknas en busshållplats utmed väg 27 vid Aplared. 

b) Oskyddade trafikanter kan inte korsa väg 27 vid hållplatser på ett tryggt och trafiksäkert sätt, med 

undantag för vid hållplats Lockryd där det finns en gc-port under väg 27. 

c) Avsaknad av gångbanor medför brister i tillgängligheten till hållplatser för oskyddade trafikanter 

utmed sträckan. Det innebär även brister i trafiksäkerheten. Särskilt stor brist för hållplatserna Kilabro 

läge F, Grändvägen, Sågbacken, Tingarör läge C och Kindsboda.   
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d) Resenärer har svårt att hinna byta buss vid hållplats Lockryd vid byte mellan hållplatslägen.  

Framkomlighet och tillgänglighet för kollektivtrafiken samt dess attraktivitet i jämförelse med 

bil 

e) Kollektivtrafiken på sträckan är inte konkurrenskraftig gentemot bilen i nuläget avseende restid.  

f) Tidtabellerna för buss och tåg i Limmared är inte samordnade vilket leder till längre restider vid byte 

mellan dessa trafikslag.  

g) Det är brister i utformningen av hållplats Sågbacken, Grändvägen, Kilabro läge F, Kärraholm, 

Västergärdet, Platö, Holm, Kindsboda, Bystad och Limmared säteri. Smala och korta hållplatsfickor 

påverkar kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet samt även trafiksäkerhet för samtliga 

trafikslag. 

h) Det är framkomlighetsproblem för busstrafik som under högtrafik ska söderut på väg 27 från 

Lockryds bussterminal. 

Framkomlighet för tung trafik 

i) Det är brister i utformningen i korsningen med väg 1587 som leder till framkomlighetsproblem, 

särskilt för tung trafik. Snäva radier i korsningen gör det svårt för större fordon att svänga in/ut på väg 

1587 (Limmaredsvägen). Detta medför även trafiksäkerhetsbrister. 

j) Det är framkomlighetsproblem för tung trafik i trafikplats Björsdamm på grund av ett vägräcke som 

är placerat nära körbanan i en kurva. Räckesplaceringen medför att tung trafik tvingas använda 

mötande körfält för att komma ut på väg 27 i norrgående riktning. Detta medför även 

trafiksäkerhetsbrister. 

k) Trafikantbeteendet på sträckan med farliga omkörningar bidrar till försämrad arbetsmiljö för 

yrkesförare.  

l) Det är ett stort antal korsningspunkter på sträckan mellan Kilakorset (korsning med väg 154) och 

länsgränsen vilket försämrar framkomligheten för tung trafik samt bidrar till sämre trafiksäkerhet.   

Trafiksäkerhet och framkomlighet för motorfordon i korsningar 

m) Det är dålig sikt för fordonstrafik som når cirkulationen vid Kilakorset (korsning med väg 154) via 

väg 27 söderifrån. 

n) Upplevda men ej uppmätta höga hastigheter förbi korsningen med väg 1676 vid Tingarör där 

hastighetsbegränsningen är 70 km/tim. 

o) Det är brister i framkomligheten för motorfordonstrafik i korsningen med väg 1675 (Storgatan, 

södra Limmared), när fordon ska svänga söderut på väg 27 på grund av upplevt höga hastigheter och 

tät trafik på väg 27. Leder även till brister i trafiksäkerheten.  

p) Det är brister i utformningen av trafikplats Björsdamm. Avsaknad av parallellavfarter/påfarter leder 

till inbromsningar på väg 27. 

 



 
 

37 (60) 

 

 
 

 
 

Trafiksäkerhet på sträcka 

q) Avsaknad av viltstängsel söder om Tranemo. Sträckan är särskilt olycksdrabbad av viltolyckor 

(storvilt).   

r) Avsaknad av mittseparering på sträckan. 

s) Brister i utformning av sidoområde. 

  
Figur 15. Brister på delsträcka 1. Bakgrundskarta hämtad från Länsstyrelsen Västra Götalands län. 
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Figur 16. Brister delsträcka 2, norra delen. Utöver brister ovan är det ett stort antal korsningspunkter på sträckan, brist l. 
Bakgrundskarta hämtad från Länsstyrelsen Västra Götalands län. 

 
Figur 17. Brister delsträcka 2, södra delen. Utöver brister ovan är det ett stort antal korsningspunkter på sträckan, brist l. 
Bakgrundskarta hämtad från Länsstyrelsen Västra Götalands län. 

 
Figur 18. Brister delsträcka 3. Bakgrundskarta hämtad från Länsstyrelsen Västra Götalands län. 
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6. Tänkbara åtgärder 

Tänkbara åtgärder har tagits fram utifrån de åtgärder som föreslogs under workshop, samt genom 

fortsatt utredning och fördjupning av problem och brister. Åtgärderna har tagit form med 

utgångspunkt från relevans för sträckan sett till identifierade brister och studiens mål. Vidare har 

åtgärdernas relevans stämts av med projektgruppen. Samtliga åtgärder som presenteras ska ses som 

förslag där detaljerad utformning tas fram i ett senare skede.  

 

Åtgärdsförslag med tillhörande kostnadsbedömningar har huvudsakligen tagits fram med 

utgångspunkt från VGU 2020. Vid färdigställandet av denna åtgärdsvalsstudie har det kommit ny 

version av VGU.  Utformningen avseende typsektioner för mötesfri landsväg utgår från VGU 2022.  

 

Observera att åtgärdsförslag som presenteras i kommande avsnitt är de som återstått efter 

bortsortering i samband med målutvärdering. Utförligare beskrivning av föreslagna åtgärder, samt 

bortsorterade åtgärder, framgår av bilagor (se bilaga 1–4) tillsammans med resonemang kring 

åtgärdernas potentiella effekter och konsekvenser. Samtliga bortsorterade åtgärder framgår av bilaga 

9. 

6.1. Uppskattning av kostnader 

De kostnadsuppskattningar som redovisas avser anläggningskostnad3. Byggherrekostnaden4 har 

generellt bedömts till 35 % av anläggningskostnaden. För mindre åtgärder har byggherrekostnaden 

räknats upp ytterligare, då kostnaden för planläggningsprocess i dessa fall står för en större andel av 

den totala kostnaden jämfört med för större åtgärder. För ett antal åtgärder har Trafikverkets enhet 

Underhåll tagit fram en översiktlig kostnadsuppskattning. 

 

Åtgärdspaket 2A innehåller små och medelstora åtgärder som till stor del kan genomföras som 

separata projekt. Därmed är totalkostnaden för paket 2A inte jämförbart med totalkostnaden för 

åtgärdspaket 2B, som innehåller två större åtgärder (M1 och M2).   

 

Vid redovisning av totalkostnad för åtgärder inom aktuell studie används fyra kostnadsintervall enligt 

Tabell 5 nedan.  

Tabell 5. Intervall för redovisning av åtgärdernas totalkostnad. 

Åtgärden bedöms kosta mindre än 1 miljon kr 

Åtgärden bedöms kosta 1 – 10 miljoner kr 

Åtgärden bedöms kosta 10 – 20 miljoner kr 

Åtgärden bedöms kosta mer än 20 miljoner kr 

Kan ej bedömas/Ej relevant 

 

 
3 Total kostnad från start av eventuellt planläggningsarbete till och med slutförd byggnation inkl. 
byggherrekostnad. 
4 Projektadministration, utredning/planering, projektering samt överlämnande/projektavslut. 
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För mer omfattande åtgärder (åtgärd M1 och M2 i paket 2B), där anläggningskostnaden bedöms 

överstiga 50 mkr, har grov kostnadsindikation (GKI) tagits fram.  Totalkostnad för dessa åtgärder 

presenteras i enlighet med aktuell GKI-mall och har inte delats in i kostnadsintervall.  

 

I aktuell studie har Klimatkalkyl, EVA-kalkyl, GKI och SEB (Samlad effektbedömning) tagits fram för 

de åtgärder som avser mötesfri landsväg mellan Kilakorset och Tranemo (åtgärd M1 och M2). För 

åtgärd M1 och M2 har kalkyl enligt Trafikverkets GKI-mall för större investeringsåtgärder tagits fram 

som underlag för Klimatkalkyl, EVA-kalkyl och SEB.  

 

Kostnaderna är i detta tidiga skede vidhäftade med en stor osäkerhet, som uppskattas till +/- 50 %. 

6.2. Åtgärdsförslag per delsträcka  

Eftersom åtgärdsvalsstudien berör en lång vägsträcka har den delats tre geografiska åtgärdspaket för 

att underlätta redovisning, utvärdering samt genomförande av åtgärder och åtgärdspaket. 

Delsträckorna skiljer sig åt avseende identifierade brister vilket ytterligare motiverar indelningen. 

Delsträckorna framgår av Figur 19.  

 

• Delsträcka 1 – mellan Aplaredsmotet och Kilakorset (väg 154) 

• Delsträcka 2 – Kilakorset (väg 154) och Tranemo (tpl Björsdamm) 

• Delsträcka 3 – mellan Tranemo (tpl Björsdamm) och länsgränsen till Jönköpings län 
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Figur 19. Översikt över delsträckor för redovisning och utvärdering av åtgärder. Bakgrundskarta hämtad från Lantmäteriet 
(2022).  

Nedan följer en kortfattad beskrivning av föreslagna åtgärder per delsträcka, samt en översiktlig 

bedömning av dess måluppfyllnad gentemot studiens mål (se avsnitt 3.3).  Åtgärderna utvärderas per 

delsträcka gentemot ÅVS-mål, nationella-, regionala och lokala mål i bilaga 8 Utvärdering åtgärder 

per delsträcka. 

 

Följande skala har använts vid bedömning av måluppfyllnad gentemot åtgärdsvalsstudiens mål: 

 

 Motverkar att målet uppfylls 

 Ingen påverkan/går ej att bedöma 

 Både bidrar till och motverkar måluppfyllelse 

 Bidrar till måluppfyllelse 

 Bidrar starkt till måluppfyllelse 
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Delsträcka 1, mellan Aplaredsmotet och Kilakorset 

Sträckan mellan Aplaredsmotet och Kilakorset är cirka 6,7 km och är sedan tidigare utbyggd till 2+1-

väg med mittseparering. Hastighetsbegränsningen är 100 km/tim och det är viltstängsel utmed båda 

sidor av vägen.  

Fokus för åtgärder på sträckan norr om Kilakorset (väg 154) är hållplatsåtgärder. Fortsatt utredning 

avseende utökad trafikering med kollektivtrafik i Aplaredsmotet föreslås. Vidare föreslås att hållplats 

Sågbacken och Grändvägen tas bort med anledning av att de saknar säkra gånganslutningar och har 

bister i utformningen. Ny påfart för busstrafik i södergående riktning föreslås vid hållplats Lockryd i 

syfte att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för busstrafiken.   

Föreslagna åtgärder på denna sträcka framgår tillsammans med måluppfyllnad och uppskattad 

totalkostnad av Tabell 6. Här framgår även möjlig genomförandetid. Observera att genomförandetiden 

enbart är ett förslag inom aktuell studie. Åtgärderna beskrivs mer ingående i bilaga 1. I bilagan 

framgår även bortsorterade åtgärder för aktuell delsträcka. Åtgärdernas placering finns översiktligt 

redovisade i Bilaga 5 Kartöversikt åtgärdsförslag per delsträcka. 

Åtgärder på sträckan betecknas med bokstaven ”N” följt av en numrering.  
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Tabell 6. Föreslagna åtgärder för delsträcka 1, mellan Aplaredsmotet och Kilakorset.  

Nr Åtgärd Mål- 

uppfyllelse 

Kostnads- 

intervall 

Möjlig 

genomförandetid  

Kommentar 

N1 Fortsatt 

utredning om 

utökad 

kollektivtrafik i 

Aplaredsmotet  

Går ej att 

bedöma 

Kan ej 

bedömas/Ej 

relevant 

Kort sikt 

(År 2022—2026) 

Samordnas med 

Västtrafiks utredning av 

kollektivtrafiken på 

sträckan mellan 

Svenljunga och Borås. 

N3 Stängning av 

hållplats 

Grändvägen 

+ B, C, E, F 

- F 

Mindre än 1 

miljon kr 

Kort sikt 

(År 2022—2026) 

Översiktlig 

kostnadsuppskattning 

fr. TrV Underhåll år 

2021. 

N5 Stängning av 

hållplats 

Sågbacken 

+ B, C, E, F 

- F 

Mindre än 1 

miljon kr 

Kort sikt 

(År 2022—2026) 

Översiktlig 

kostnadsuppskattning 

fr. TrV Underhåll år 

2021. 

N8 Anläggande av 

ny påfart för 

busstrafik till 

väg 27 i 

södergående 

riktning vid 

Lockryd 

+ B, C, F 1 – 10 

miljoner kr 
 

Medellång sikt 

(År 2026—2033) 

Översiktlig kalkyl för 

totalkostnad inkl. 

byggherrekostnad 

framtagen 2022. 

 

Delsträcka 2, mellan Kilakorset och Tranemo 

Delsträcka 2 är cirka 20,5 km och avser sträckan mellan Kilakorset och trafikplats Björsdamm i 

Tranemo. Denna sträcka har relativt höga trafikflöden och det finns ett antal busshållplatser på 

sträckan. Hastighets-begränsningen är 90 km/tim med sänkt hastighet till 70 km/tim flera 

korsningspunkter.  

På denna sträcka har två olika huvudinriktningar avseende åtgärder studerats som benämns paket 2A 

respektive 2B. Åtgärderna presenteras översiktligt nedan och beskrivs mer i ingående i respektive 

bilaga. Åtgärdernas placering framgär översiktligt av Bilaga 5.  

• Paket 2A- Tvåfältsväg och referenshastighet 90 km/tim (Se bilaga 2A) 

• Paket 2B- Mötesfri landsväg (sk. MLV) med 40 procent omkörningssträcka och 

referenshastighet 100 km/tim (Se bilaga 2B) 

Åtgärdspaket 2A avser åtgärder med bibehållen hastighetsbegränsning (90 km/tim). För att en 

höjning av hastighetsbegränsningen ska vara aktuell erfordras mittseparering (paket 2B). Fokus för 

paket 2A, är åtgärder som förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet i korsningar på sträckan samt 

hållplatsåtgärder. Stängning av ett antal hållplatser med lågt resande och bristande utformning 

föreslås. Det är åtgärder som kan genomföras oberoende av varandra i hög utsträckning. 
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Stänging av följande hållplatser föreslås: 

• Kärraholm 

• Platö 

• Limmared Säteri 

 

Ombyggnation prioriteras av hållplats Tingarör och Kindsboda som är de hållplatser på sträcka 2 som 

har flest påstigande. Åtgärder på prioriterade hållplatser föreslås i syfte att förbättra trafiksäkerhet och 

tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Dessa hållplatser har goda förutsättningar för ett ökat 

kollektivtrafikresande då de ligger i nära anslutning till befintlig samåknings- /pendelparkering. För 

kvarvarande hållplatser (hpl Holm och Bystad) kan en ombyggnation av hållplatsen för att förbättra 

tillgänglighet och trafiksäkerhet inte prioriteras med anledning av lågt resande.  

Utöver hållplatsåtgärder, innehåller paket 2A huvudsakligen korsningsåtgärder som föreslås i syfte att 

förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för samtliga trafikslag. Flera av dessa korsningsåtgärder, 

eller varianter av dem, ingår även med i åtgärdspaket 2B. De korsningsåtgärder som är snarlika mellan 

paket 2A och 2B, är de åtgärder som föreslås i följande korsningar; korsning med väg 1674, väg 1673, 

väg 1675 och väg 1587, samt till viss del även de åtgärder som föreslås i trafikplats Björsdamm.  

I flera korsningar föreslås fysiska åtgärder i kombination med uppsättning av automatisk 

trafiksäkerhetskontroll med kamera (förkortas ATK). Utbyggnad av ATK-systemet sker genom en årlig 

nationell prioriteringsprocess där ett antal kriterier ska vara uppfyllda för att ATK-kamera ska vara 

aktuell. Eftersom utbyggnaden är begränsad, är det inte säkert att man tilldelas kameror även om 

kriterierna uppfylls. De åtgärder i denna studie som innefattar uppsättning av ATK-kamera, ska ses 

som förslag som lämpligen fångas upp i den årliga prioriteringsprocessen. 

Föreslagna åtgärder för åtgärdspaket 2A, framgår tillsammans med måluppfyllnad och uppskattad 

totalkostnad av Tabell 7 nedan. I Tabell 7 framgår även möjlig genomförandetid. Åtgärderna beskrivs 

mer ingående i bilaga 2A. I bilagan framgår även bortsorterade åtgärder för berörd sträcka. 

Tabell 7. Föreslagna åtgärder för åtgärdspaket 2A, mellan Kilakorset och tpl Björsdamm.  

Nr Åtgärd Mål- 

uppfyllelse 

Kostnads-

intervall 

Möjlig 

genomförandetid 

Kommentar 

T2 Bullerremsor 

innan 

cirkulationen vid 

Kilakorset 

söderifrån 

+ A, B, D, E Mindre än 1 

miljon kr 

Kort sikt 

(År 2022—2026) 

Översiktlig 

kostnads-

uppskattning fr. 

TrV Underhåll 

vägmarkering år 

2021.  

T4 Stängning av 

hållplats 

Kärraholm 

+ B, C, D, E, 

F 

- F 

Mindre än 1 

miljon kr 

Kort sikt 

(År 2022—2026) 

Översiktlig 

kostnads-

uppskattning fr. 

TrV Underhåll år 

2021. 
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T6 Åtgärder för 

oskyddade 

trafikanter vid 

hållplats Tingarör 

och i korsning 

med väg 1676   

+ A, B, F 1 – 10 

miljoner kr 
 

Medellång sikt 

(År 2026—2033) 

Översiktlig kalkyl 

för totalkostnad 

inkl. byggherre-

kostnad 

framtagen 2022.  

T9 Stängning av 

hållplats Platö 

+ B, C, D, E, 

F 

- F 

Mindre än 1 

miljon kr 

Kort sikt 

(År 2022—2026) 

Översiktlig 

kostnads-

uppskattning fr. 

TrV Underhåll år 

2021. 

T13 Åtgärder för 

oskyddade 

trafikanter vid 

hållplats 

Kindsboda och i 

korsning med väg 

1673 

+ A, B, F 1 – 10 

miljoner kr 
 

Medellång sikt 

(År 2026—2033) 

Totalkostnad inkl. 

35 % byggherre-

kostnad. Prisnivå 

2021-09. 

T14 Montering av ATK 

I korsning med 

väg 1673 

+ B, C, D, E 1 – 10 

miljoner kr 
 

Medellång sikt 

(År 2026—2033) 

Totalkostnad inkl. 

35 % byggherre-

kostnad. Prisnivå 

2021-09. 

T16 Ombyggnation av 

korsning med väg 

1675 

+ B, C, D, E, 

F 

1 – 10 

miljoner kr 
 

Medellång sikt 

(År 2026—2033) 

Totalkostnad inkl. 

35 % byggherre-

kostnad. Prisnivå 

2021-09. 

T17 Montering av ATK 

i korsning med 

väg 1675 

+ B, C, D, E Mindre än 1 

miljon kr 

Medellång sikt 

(År 2026—2033) 

Totalkostnad inkl. 

35 % byggherre-

kostnad. Prisnivå 

2021-09. 

T20 Stängning av 

hållplats 

Limmareds säteri 

+ B, C, D, E, 

F 

- F 

Mindre än 1 

miljon kr 

Kort sikt 

(År 2022—2026) 

Översiktlig 

kostnadsuppskatt

ning fr. TrV 

Underhåll år 

2021. 

T22 Åtgärder för 

förbättrad 

framkomlighet i 

korsning med väg 

1587 

+ B, C, D, E, 

F 

10 – 20 

miljoner kr 
 

Medellång sikt 

(År 2026—2033) 

Totalkostnad inkl. 

35 % byggherre-

kostnad. Prisnivå 

2021-09. 

T23 Trimnings-

åtgärder i 

trafikplats 

Björsdamm 

+ B, C, D, E, 

F 

10 – 20 

miljoner kr 
 

Medellång sikt 

(År 2026—2033) 

Totalkostnad inkl. 

35 % byggherre-

kostnad. Prisnivå 

2021-09. 

T27 Kartlägga behov 

av sidoområdes-

åtgärder 

+ B, D, E Mindre än 1 

miljon kr 

Kort sikt 

(År 2022—2026) 

Kostnadsuppskatt

ning fr 2021. 
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Åtgärdspaket 2B innehåller åtgärdsförslag för mötesfri landsväg med hastighetsbegränsning 100 

km/tim. Åtgärderna beskrivs mer ingående i bilaga 2B. Åtgärder på sträckan betecknas med bokstaven 

”M” följt av en numrering. 

För paket 2B har delsträcka 2 delats in i två delsträckor, M1 och M2, med utgångspunkt från vägens 

karaktär, trafikflöden, samt för att underlätta för fortsatt planeringsarbete. Delsträckornas utbredning 

framgår av Figur 20 nedan. 

 

Figur 20. Utbredning av delsträcka M1 respektive M2. 

Den första delsträckan benämns M1 är cirka 14,9 km och sträcker sig mellan korsningen med väg 154 

(Kilakorset) fram till och med korsningen med väg 157 vid Limmared. Delsträcka M2 är cirka 5,6 km 

och tar vid söder om korsningen med väg 157 och sträcker sig till och med trafikplats Björsdamm 

(korsningen med väg 156) i södra Tranemo, se Figur 20. 

Översiktliga principförslag avseende ombyggnation till mötesfri landsväg har tagits fram med 

utgångpunkt från VGU 2020 och VGU 2022. Principförslagen syftar till att visa på åtgärdens 

genomförbarhet och för att fungera som underlag för framtagande av GKI. En GKI och en SEB har 

tagits fram för respektive delsträcka (M1 respektive M2). Åtgärderna kommer att kräva formell 

planläggningsprocess (vägplan).   

Mötesfri landsväg med 40 procent omkörningsbara sträckor innebär att sträckan ska ha sammanlagt 

cirka åtta km omkörningssträcka i vardera riktningen mellan Kilakorset och Tranemo. Förslag på 

omkörningssträckor har tagits fram för att påvisa genomförbarheten av åtgärd M1 och M2. Föreslagen 

placering av omkörningssträckor redovisas översiktligt i Bilaga 5.   

Ombyggnationen till mötesfri landsväg och den breddning som det medför, innebär att befintligt 

viltstängsel på sträckan behöver anpassas till ny vägbredd. Vidare krävs anpassningar på de platser där 
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befintliga väganslutningar tas bort, samt där korsningar byggs om eller där planskilda korsningar 

anläggs.  

Åtgärden innebär att nya räcken sätts upp, såväl mitträcke som sidoräcken där det krävs. På de platser 

där busshållplatser stängs, byggs hållplatsfickorna bort i samband med att väg 27 breddas. Flera 

enskilda väganslutningar stängs för att möjliggöra för mittseparering och höjd hastighetsbegränsning. 

Ny enskild väg anläggs för att skapa ny färdväg för när befintliga anslutningar tas bort. 

Åtgärden avser att väg 27 breddas genomgående för att möjliggöra för vägrensseparering av GCM-

trafik (endast M1) och för att inrymma mitträcke (M1 och M2). Då sträckan är utpekat funktionellt 

prioriterat vägnät (FPV) för godstrafik, har även hänsyn tagits till det faktum att vägbredden ska 

möjliggöra för dispenstrafik med bredd upp till 4,5 m. Vägen breddas även för att inrymma 

omkörningssträckor (2+1 resp 2+2).  

Delsträcka M1 omfattar huvudsakligen följande delåtgärder utöver genomgående breddning:  

• Breddning av bro över Ätran  

• Anläggande av s.k. ögla för vänstersväng mot enskild väg till Kärraholm 

• Stängning/rivning av väganslutning från väg 1674 till väg 27 vid Västergärdet 

• Anläggande av ny trafikplats och gc-port i korsningen med väg 1676 Tingarör 

• Åtgärder för oskyddade trafikanter vid hållplats Kindsboda och i korsning med väg 1673 

• Ny vägbro för enskild väg vid Yttre Holm 

• Ny vägbro för enskild väg vid Bystad  

• Anläggande av cirkulationsplats i korsning med väg 157 

• Anläggande av två st faunabroar för storvilt 

• Anläggande av faunapassage för småvilt 

• Anläggande av nya busshållplatser (2 lägen) i ny trafikplats i korsning med väg 1676 

(nuvarande hpl Tingarör).  

• Uppsättning av ATK i båda riktningar vid Kindsboda (korsning med väg 1673). 

• Anläggande av cirkulationsplats i korsning med väg 157. 

• Stängning (rivning) av följande hållplatser: Kärraholm, Västergärdet, Platö, Holm och Bystad 

• Anläggande av belyst GC-väg mellan ny cirkulationsplats i korsning mellan väg 27/väg 157 och 

Limmared, längd ca 1 km 

• Rivning av befintligt faunastängsel och nyuppsättning utifrån ny vägbredd. 

• Anpassningar på de platser där befintliga väganslutningar tas bort/rivs, samt anläggande av 

ny enskild väg 

• Uppsättning av mitträcke och sidoräcke  

 

Nedan presenteras en bedömning av måluppfyllnad utifrån uppsatta ÅVS-mål för delsträcka M2, samt 

bedömd totalkostnad utifrån framtagen GKI. Utförligare målutvärdering framgår av bilaga 8 samt 

framtagen SEB. Föreslagna åtgärder på denna sträcka framgår tillsammans med måluppfyllnad och 

uppskattad totalkostnad av Tabell 8. Här framgår även möjlig på genomförandetid. 
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Tabell 8. Föreslagna åtgärder för åtgärdspaket 2B, delsträcka M1 mellan Kilakorset (väg 154) till och med korsningen med 
väg 157 norra Limmared. *Avser totalkostnad från GKI. 

Nr Åtgärd Mål- 

uppfyllelse 

Uppskattad 

totalkostnad 

Möjlig 

genomförandetid 

Kommentar 

M1 Mötesfri 

landsväg mellan 

Kilakorset och 

Limmared 

norra  

+ A, B, C, D, 

E, F 

- E, F 

680 miljoner 

kr* (prisnivå 

sep 2021) 

Lång sikt 

(År 2033 och 

framåt) 

 

*Kostnadsbedömning GKI för M1 (2022) 

Delsträcka M2 omfattar huvudsakligen följande delåtgärder utöver genomgående breddning av väg 27:  

• Ombyggnation av korsning med väg 1675  

• Ytterligare en ATK i korsning med väg 1675 

• Stängning av väganslutning till Limmared säteri  

• Ny vägbro för enskild väg söder om korsning med väg 1675 

• Åtgärder för förbättrad framkomlighet i korsning med väg 1587 

• Breddning bef. bro över Månstadsån 

• Rivning av bro över väg 27  

• Ny vägbro för enskild väg inkl gc-trafik vid Ljungsnäs 

• Ny vägbro för enskild väg norr om bro över Jälmån  

• Breddning av bro över Jälmån 

• Trimningsåtgärder i tpl Björsdamm, korsning med väg 156 

• Anläggande av två st faunabroar för storvilt 

• Anläggande av faunapassage för småvilt 

• Stängning (rivning) av följande hållplats: Limmared säteri 

• Rivning av befintligt faunastängsel och nyuppsättning utifrån ny vägbredd 

• Anpassningar på de platser där befintliga väganslutningar tas bort/rivs, samt anläggande av 

ny enskild väg 

• Uppsättning av mitträcke och sidoräcke  

 

Nedan presenteras en bedömning av måluppfyllnad utifrån uppsatta ÅVS-mål för delsträcka M2. 

Utförligare målutvärdering framgår av bilaga 8 samt framtagen SEB. Föreslagna åtgärder på denna 

sträcka framgår tillsammans med måluppfyllnad och uppskattad totalkostnad av Tabell 9. Här 

framgår även möjlig på genomförandetid. 

Tabell 9. Föreslagna åtgärder för åtgärdspaket 2B, delsträcka M2 som sträcker sig från söder om korsningen med väg 157 
norra Limmared till och med trafikplats Björsdamm (väg 156). 

Nr Åtgärd Mål- 

uppfyllelse 

Uppskattad 

totalkostnad* 

Möjlig 

genomförandetid 

Kommentar 

M2 Mötesfri landsväg  

söder om 

Limmared norra v 

157 – tpl 

Björsdamm v 156 

+ A, B, C, D, E, 

F 

- E, F 

327 miljoner kr 

(prisnivå sep 

2021) 

Lång sikt 

(År 2033 och 

framåt) 

*Avser 

totalkostnad 

från 

framtagen 

GKI 

*Kostnadsbedömning GKI för M2 (2022) 
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Delsträcka 3, mellan Tranemo (trafikplats Björsdamm) och länsgränsen till Jönköpings 

län 

Delsträcka 3 avser sträckan mellan Tranemo (tpl Björsdamm) och länsgränsen som är cirka 14,1 km. 

Denna sträcka har lägre trafikmängder än delsträckorna norr om Tranemo. Det saknas faunastängsel 

på sträckan. Åtgärder för denna sträcka beskrivs mer detalj i bilaga 3. Fokus för åtgärder på delsträcka 

3 är trafiksäkerhetsåtgärder på sträcka.  

Föreslagna åtgärder på denna sträcka framgår tillsammans med måluppfyllnad och uppskattad 

totalkostnad av nedanstående tabell. Här framgår även möjlig på genomförandetid. Åtgärderna 

beskrivs mer ingående i bilaga 3. I bilagan framgår även bortsorterade åtgärder för berörd delsträcka. 

Utförligare målutvärdering framgår av bilaga 8 Utvärdering åtgärder per delsträcka. Åtgärdernas 

placering finns översiktligt redovisade i Bilaga 5.   

Tabell 10. Föreslagna åtgärder för paket 3 som avser delsträcka 3 mellan Tranemo (trafikplats Björsdamm) och länsgränsen 
till Jönköpings län. 

Nr Åtgärd Mål- 
uppfyllelse 

Kostnads- 
intervall 

Möjlig 
genomförandetid 

Kommentar 

S1 Faunastängsel 

med 

barriärbrytande 

åtgärder 

+ B, D, E Mer än 20 

miljoner kr 

Lång sikt 

(År 2033 och 

framåt) 

Översiktlig 

kostnadsuppskattning 

från 2021. 

Medelstilldelning i 

nationell infra-

strukturplan och sker 

i prioritering med 

andra sträckor som 

har behov av 

faunaanpassning. 

S2 Stänga 

anslutningar 

+ B, D, E Mindre än 1 

miljon kr 

Medellång sikt 

(År 2026—2033) 

Översiktlig 

kostnadsuppskattning 

från 2021.  Kostnad 

för administration 

kring hantering av 

stängningsärenden är 

inte med i kostnads-

uppskattningen. 

S3 Mitt- och 

sidoräffling 

+ B, D, E Mindre än 1 

miljon kr 

Medellång sikt 

(År 2026—2033) 

 

S5 Kartlägga 

behov av 

sidoområdes-

åtgärder 

+ B, D, E Mindre än 1 

miljon kr 

Kort sikt 

(År 2022—2026) 

Genomförs med 

utgångspunkt från 

tidigare genomförd 

problemstudie (WSP, 

2005). Åtgärd 

samordnas lämpligen 

med åtgärd T29.  
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Övriga tänkbara åtgärder för sträckan som helhet 

Åtgärder som avser sträckan som helhet eller som berör en plats som inte är lokaliserad direkt utmed 

väg 27 betecknas med bokstaven ”H” och beskrivs mer i detalj i bilaga 4. Dessa åtgärder utvärderas 

enbart utifrån ÅVS-mål i Tabell 11. Här framgår även möjlig på genomförandetid. 

 
Tabell 11. Föreslagna åtgärder som är gemensamma för utredningssträckan som helhet. 

Nr Åtgärd Mål- 

uppfyllelse 

Kostnads- 

intervall 

Möjlig 

genomförandetid 

Kommentar 

H1 Översyn av 

bytespunkter för 

kombinationsresor 

+ F Mindre än 1 

miljon kr 

Kort sikt 

(År 2022—2026) 

Samordnas med 

planerade åtgärder 

på Kust till 

kustbanan. Prisnivå 

2021. 

H2 Riktade 

informations-

insatsers 

 Kan ej 

bedömas/Ej 

relevant 

Kort sikt 

(År 2022—2026) 

 

H3 Översyn av 

kollektivtrafikens 

trafikering 

+ F Kan ej 

bedömas/Ej 

relevant 

Kort sikt 

(År 2022—2026) 

 

H4 Minska bytestiden 

mellan buss och 

tåg i Limmared 

+ F Kan ej 

bedömas/Ej 

relevant 

Medellång sikt 

(År 2026—2033) 

 

H5 Anläggande av 

nytt hållplatsläge 

för buss i 

Limmared 

+ B, C, F 

- F 

Mindre än 1 

miljon kr 

Medellång sikt 

(År 2026—2033) 

Åtgärd på 

kommunal gata 

utanför den sträcka 

på väg 27 som 

utreds inom 

studien. Prisnivå 

2021. 

 

Fortsättningsvis kommer endast sammanfattning av åtgärder, förslag på åtgärdspaket samt 

utvärdering av dessa att redovisas i huvudrapporten. Som komplement till de kollektivtrafikrelaterade 

åtgärder som framkommit under arbetet med studien, har en översiktlig översyn av nuvarande 

linjenätssystem genomförts som en fristående utredning framtagen av AFRY.   
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6.3. Utvärdering av åtgärder per delsträcka 

Åtgärdsförslag avseende delsträcka 1–3 utvärderas gentemot ÅVS-mål, nationella och regionala mål, 

såväl som lokala mål i bilaga 8 Utvärdering åtgärder per delsträcka. Tänkbara åtgärder för delsträcka 

1 och 3 har utvärderats i relation till att inte göra någonting alls, ett så kallat nollalternativ. För 

delsträcka 2 har de två åtgärdspaketen (2A och 2B) ställts mot varandra avseende bedömning av 

måluppfyllelse. För åtgärdspaket 2B har fullständig samlad effektbedömning genomförts för 

delsträcka M1 och M2. 

 

Sammanfattning utvärdering delsträcka 1, mellan Aplaredsmotet och Kilakorset 

Den sammanvägda bedömningen för tänkbara åtgärder på delsträcka 1 är att åtgärderna bedöms ha 

positiv inverkan på såväl nationella som regionala mål. Borttagande av hållplats Grändvägen och 

Sågbacken ger minskad måluppfyllelse i viss utsträckning då avståndet till närmsta hållplats ökar för 

ett fåtal resenärer. 

 

Även gentemot kommunala mål bedöms föreslagna åtgärder ha god måluppfyllelse, främst för Borås 

stad och Svenljunga kommun. Åtgärderna bedöms övervägande ha positiv inverkan på de ÅVS-mål 

som rör kollektivtrafik och hållplatser. Utvärderingen i sin helhet framgår av Bilaga 8.  

 

Sammanfattning utvärdering delsträcka 2, mellan Kilakorset och Tranemo (tpl 

Björsdamm) 

För delsträcka 2 har de två åtgärdspaket 2A och 2B ställts mot varandra avseende bedömning av 

måluppfyllelse. Sammantaget bedöms båda åtgärdspaketen bidra både positivt och negativt till 

funktions- och hänsynsmål.  

 

Åtgärdspaket 2A har god måluppfyllnad avseende nationella och regionala mål. Avseende regionala 

mål bedöms 2A ha något sämre måluppfyllnad än 2B för samtliga trafikslag med undantag för 

oskyddade trafikanter.  

 

Åtgärdspaket 2B bidrar starkt till måluppfyllelse med avseende på trafiksäkerhet och framkomlighet 

för motorfordonstrafik på sträckan som helhet. Det finns flera aspekter som motverkar målen för 2B, 

bland annat negativ klimatpåverkan. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som rör sig längs väg 

27 försämras, men förbättras på de platser där det är möjligt att korsa väg 27. Möjligheten att korsa 

väg 27 försämras vilket motverkar bland annat funktionsmål samt flera regionala- och lokala mål. 

 

Gemensamt för måluppfyllnaden för både 2A och 2B, är att den försämrade tillgängligheten till totalt 

antal hållplatser påverkar vissa användargrupper. Det hamnar i målkonflikt med mål med avseende på 

att kollektivtrafik med buss blir mer attraktivt i och med att restiden kan reduceras när antalet 

hållplatser minskar.  

  

Åtgärdspaket 2A bedöms bidra till måluppfyllnad avseende de kommunala målen i högre utsträckning 

än för 2B, då paketet har bättre måluppfyllnad avseende hållbart resande (inkl. gång- och cykel). 

 

För paket 2B har fullständig samlad effektbedömning genomförts med samhällsekonomisk kalkyl. För 

delsträcka M1 visar de beräknade effekterna på en lönsam samhällsekonomisk investering som en 

konsekvens av den ökade trafiksäkerheten i kombination med minskad restid. Lönsamheten dras ner 

något på grund av att inga åtgärder genomförs för att skydda oskyddade trafikanter längs med vägen 

samt den ökade fordonskostnaden.  
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EVA-kalkyl för M1 visar att åtgärden är åtgärden lönsam med NNKidu5 på 0,95. Vid NNK-värde över 

1,0 klassificeras objektet ha hög lönsamhet och vid negativt NNK värde klassificeras objekt som 

olönsamma. Den största positiva effekten är avseende trafiksäkerhet för motorfordonstrafik. Näst 

störst positiv effekt är avseende restid. Något negativ effekt avseende fordonskostnad.   

 

Utvärderingen i sin helhet framgår av Bilaga 8. 

 

Sammanfattning utvärdering delsträcka 3, mellan Tranemo (tpl Björsdamm) och 

länsgränsen 

Tänkbara åtgärder på delsträcka 3 bidrar både positivt och negativt till funktions- och hänsynsmål. 

Åtgärderna bedöms förbättra för främst personbilstrafik och godstrafik vilket innebär att fler män än 

kvinnor påverkas positivt av åtgärderna. På sträckan går viss skolskjutstrafik vilket medför att barn- 

och ungdomar gynnas av åtgärderna. Framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter försämras vilket 

påverkar kvinnor, barn och ungdomar i större utsträckning än män.  

 

Anläggande av faunastängsel är en effektiv åtgärd för att hindra storvilt från att korsa en väg och på så 

sätt minimera risken för kollision mellan motorfordonstrafik och viltet. Anläggande av faunastängsel 

på aktuell sträcka kommer dock ha en negativ effekt på viltets rörlighet och bli en barriär. 

Barriäreffekten blir en målkonflikt med avseende på de mål som rör människors framkomlighet vilket 

också påverkar mål som berör hälsa.  

 

Föreslagna åtgärder bidrar till regionala mål kopplat till hållbart resande har låg måluppfyllnad. 

Framkomligheten på sträckan blir med robust då olycksfrekvensen avseende viltolyckor minskar. För 

gång- och cykeltrafikanter har åtgärderna enbart negativa effekter då möjligheten att korsa väg 27 

begränsas. Att möjligheten att ta sig till fots i området begränsas, påverkar möjligheten till hållbart 

resande.  

 

Föreslagna åtgärder påverkar kommunala mål i Tranemo kommun. Påverkan är delvis positiv med 

anledning av faunastängsel med barriärbrytande åtgärder som bidrar till att utveckla infrastrukturen. 

Avseende bidrag till ett hållbart samhälle med lokala och goda kommunikationer, bidrar åtgärderna 

till viss del negativt då åtgärderna bidrar till att begränsa rörligheten för människor och djur. Att 

möjligheten att röra sig till fots i området begränsas är inte i linje med målet om ett hållbart samhälle 

med fokus på det lokala. 

 

Åtgärderna bedöms delvis ha positiv inverkan på ÅVS-mål. För två av ÅVSens mål varken bidrar till 

eller motverkar åtgärderna målen. Det finns inga direkta målkonflikter sett till ÅVS-mål för delsträcka 

3.  

 

Utvärderingen i sin helhet framgår av Bilaga 8.  

 

  

 
5 NNKidu= Nettonuvärdekvoten med avseende på investeringskostnad samt drift- och underhållskostnad 
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7. Förslag till inriktning och rekommenderade 

åtgärder  

Denna rapport rekommenderar ca 30 åtgärder, som får genomföras i mån av resurser och årlig 

medelstilldelning. Konkurrensen om tilldelade medel är hård och många år kan gå innan en enskild 

åtgärd blir genomförd. Likaså ska åtgärder genomföras i samklang med detaljplaner och annan 

planering.  

 

Rekommenderade åtgärder redovisas tillsammans med förslag på tid för genomförande samt 

kostnadsbedömning i Tabell 6–Tabell 11 i kap 6. Ansvarig organisation framgår för respektive åtgärd i 

aktuell åtgärdsbilaga.  

 

Studiens resultat visar att föreslagna åtgärder på delsträcka 1 (Aplared – Kilakorset) och delsträcka 3 

(Tranemo – längsgräns Jönköpings län), har god måluppfyllnad för studiens mål, såväl som till 

nationella-, regionala- och lokala mål. Det är åtgärder som kan genomföras oberoende av varandra, 

även inom respektive delsträcka i hög utsträckning. Övriga åtgärder som är aktuella för sträckan som 

helhet redovisas i Tabell 11.  

 

För delsträcka 2 Kilakorset – Tranemo föreslås delvis större ombyggnationer (över 50 mnkr) där det är 

VGR som tar beslut om eventuellt genomförande i samband med revideringar av regional plan. 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund deltar och samordnar kommunernas inspel och 

prioriteringar. I den processen kan de av Trafikverket nu framtagna kostnadsunderlagen och 

effektbedömningarna användas. För paket 2B (2+1-väg) har effektbedömning genomförts med 

samhällsekonomisk kalkyl för både delsträcka M1 och M2. Vid remissversionen av aktuell studie var 

inte effektbedömning för delsträcka M2 färdig.  

 

För delsträcka 2 Kilakorset – Tranemo har även ett åtgädspaket med fokus på punktåtgärder i syfte att 

förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet arbetats fram. Åtgärdspaketet benäms 2A.  

 

På delsträcka 1 har Svenljunga kommun i juli 2022 påbörjat detaljplanearbete för att möjliggöra 

utveckling av industriområde Lockryd. Den största etableringen som planeras på området är en 

batterifabrik. Hur den planerade etableringen kommer att påverka trafikflöde och kapacitet på väg 27 

är vid slutförandet av denna åtgärdsvalsstudie inte utrett i detalj, men den övergripande bedömningen 

från Trafikverket är att nuvarande och framtida kapacitet på väg 27 klarar en tillkommande etablering 

av en batterifabrik i Lockryd. De åtgärder som föreslås inom studien bedöms bidra positivt till den 

planerade utbyggnaden av industriområde i Lockryd. Inför eventuellt genomförande av föreslagna 

åtgärder kommer hänsyn tas till då aktuella förutsättningar.  

 

Trafikverket har också för avsikt att genomföra en fördjupad utredning för att särskilt studera 

anslutningspunkter, hållplatslägen m m vid Lockryd när besked lämnats om etablering av batterifabrik 

i området. Den nu genomförda ÅVS:en för stråket väg 27 kommer att utgöra ett underlag i det 

utredningsarbetet. Trafikverket har löpande dialog och samarbete med kommunen om etableringen i 

Lockryd utanför arbetet med denna studie. 
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Utifrån rekommenderade åtgärder i denna ÅVS formulerar  Trafikverket ett ”beslut om fortsatt 

hantering”, där endast de åtgärder finns med som ligger under Trafikverkets rådighet och som kan få 

en finansiering de närmaste åren. Därför finns ett betydande antal åtgärder som föreslås inom denna 

studie, men som ändå inte kommer att genomföras i närtid. Ett antal åtgärder vilar också på Västtrafik 

och/eller berörda kommuner att genomföra. Även här sker genomförandet utifrån tillgängliga resurser 

och egna prioriteringar. Samtliga rekommenderade åtgärder – statliga, regionala eller kommunala – 

registreras i Trafikverkets så kallade åtgärdsbank för framtida hantering. 
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Initiativärende: Tillskriv Västtrafik och begär åtgärder 

för att öka tillgängligheten till kollektivtrafik 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla initiativärendet samt att skicka brev 

upprättat 2022-12-05 till Västtrafik. 

Ärendet i sin helhet 

Stefan Lindborg (V) och Anne Rapinoja (V) har lämnat in ett initiativärende till 

Kommunstyrelsens sammanträde 2022‐11‐21. De ser ett behov av att Borås 

stad skyndsamt tillskriver Västtrafik med anledning av försämringar av 

tillgängligheten i kollektivtrafiken på grund av ombyggnaden av södra torget.  

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende av Stefan Lindborg (V) och Anne Rapinoja (V): Tillskriv 

Västtrafik och begär åtgärder för att öka tillgängligheten till kollektivtrafik. 

2. Brev till Västtrafik, daterat 2022-12-02. 

Beslutet expedieras till 

1.  Västtrafik, kommun@vasttrafik.se. 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk samhällsplanering  

 



Initiativärende till Kommunstyrelsens sammanträde 2022‐11‐21: 

Initiativärende: Tillskriv Västtrafik och begär åtgärder för att öka 
tillgängligheten till kollektivtrafik 

Vänsterpartiet har varit pådrivande för det som så småningom ledde fram till ett budgetuppdrag från 

fullmäktige om en ny politiskt ledd utredning om kollektivtrafikens tillgänglighet i stadens centrala 

delar. I väntan på att utredningen är klar och politiska slutsatser dras har vi ansett att det varit viktigt 

att inte fatta beslut som påverkar kollektivtrafikens dragning genom centrum. Nu menar vi att det 

rådande läget påkallar mer skyndsamma beslut. 

Under de senaste månaderna har situationen för resenärer med framförallt linje 2 (också andra linjer 

påverkas) diskuterats bland boråsarna och debatterats i lokal media. Situationen för den som idag vill 

byta från linje 2 till linje 1 innebär en lång promenad det som kallas Söderbro läge D till korsningen 

Åsbogatan‐Allégatan. Ett annat alternativ är att byta på Resecentrum till linje 8 för att åka till Södra 

torget. Det första alternativet är kanske inget problem för den som har friska ben, men för den som 

är äldre eller har en funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att gå är det ett mycket långt 

avstånd. Alternativet med ett extra byte rimmar illa med ambitionen om att minimera antalet byten 

för att upprätthålla ett högt resande. Till detta kommer den påverkan på trafiksituationen som 

uppstår när rondellen vid Söderbro blir överbelastad. 

Den nuvarande situationen är inte hållbar och innebär en kraftigt försämrad tillgänglighet till 

kollektivtrafiken. Effekterna blir ännu större under vintern då halka och snömodd kan påverka 

fotgängares trygghet i trafiken. Vänsterpartiet anser att något måste göras snabbt. Med tanke på de 

fördröjningar som har funnits när det gäller budgetuppdraget om en ny utredning – såväl inför att 

utredningen tillsattes som efter det att utredningen har inlett sitt arbete – menar vi att Borås Stad 

måste agera nu. Vi föreslår därför att Kommunstyrelsen tillskriver Västtrafik och begär åtgärder för 

att förbättra situationen för resenärer på berörda linjer. Detta med syfte att öka tillgängligheten till 

kollektivtrafiken.  

 

Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen besluta: 

‐ Att Kommunstyrelsen tillskriver Västtrafik och begär att åtgärder vidtas för att öka 

tillgängligheten till kollektivtrafiken för de resenärer vars linjer inte flyttas tillbaka till Södra 

torget. 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 
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E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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2022-12-05 
  

  

 

 

 
 

 

Skrivelse till Västtrafik 

Borås stad har fått många synpunkter från resenärer som åker med stadstrafiken 

den sista tiden, bland annat via telefon, media och vårt funktionshinder- och 

pensionärsråd. Situationen har de senaste månaderna förändrats för resenärer i 

och med att Södra torget byggts om, vilket ökat säkerheten men inte 

tillgängligheten. Det är framförallt på linje 2, men även andra linjer påverkas. 

 

Situationen för den som idag vill byta från linje 2 till linje 1 innebär en lång 

promenad på ca 550 meter från det som kallas Söderbro läge D till korsningen 

Åsbogatan-Allégatan. Ett annat alternativ är att byta på Resecentrum till linje 8 

för att åka till Södra torget. Det första alternativet är kanske inget problem för 

den som har friska ben, men för den som är äldre eller har en funktions-

nedsättning som påverkar möjligheten att gå är det ett mycket långt avstånd. 

 

Alternativet med ett extra byte rimmar illa med ambitionen om att minimera 

antalet byten för att upprätthålla ett högt resande. Till detta kommer den 

påverkan på trafiksituationen som uppstår när rondellen vid Söderbro blir 

överbelastad. Det upplevs av resenärer att situationen inte är hållbar och 

innebär en kraftigt försämrad tillgänglighet till kollektivtrafiken. Effekterna blir 

ännu större under vintern då halka och snömodd kan påverka fotgängares 

trygghet i trafiken. 

 

Eftersom det dröjer att få till ordinarie sträckningar på hur linjerna ska gå, på 

grund av ombyggnation av broar mm är frågan från resenärerna och Borås 

Stad: Är det möjligt att åtgärder vidtas genom att förändra busshållplatsernas 

placering tillfälligt eller ändra sträckorna en viss period för att öka 

tillgängligheten till kollektivtrafiken för de resenärer vars linjer inte flyttas 

tillbaka till Södra torget. 

 

Borås Stad önskar en dialog om hur vi bäst löser den uppkomna situationen 

och problemen det medför för resenärerna tillsammans. Kommunstyrelsen 

önskar att Västtrafik kontaktar ansvarig tjänsteperson för vidare arbete. 

 

Kommunalråd 

Ulf Olsson 
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Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00808 1.1.6.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av policy Vårt förhållningssätt 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa reviderad policy Vårt förhållningssätt 

Ärendet i sin helhet 

Aktuell policy är fastställd av kommunfullmäktige och reviderades senast  

2019-01-17. Policyn är åter föremål för revidering. 

Som anställda och förtroendevalda i Borås Stad har vi ett ansvar att motverka 

oegentligheter. Vårt förhållningssätt ger oss en gemensam syn i hur vi kan och 

bör agera i olika sammanhang. 

Policyn beskriver hur vi som medarbetare och förtroendevald bör förhålla oss i 

relationen till allmänheten, till varandra och till fattade beslut.  

Policyn innehåller även tolkningar och exempel på hur vi som medarbetare och 

förtroendevalda bör hantera gåvor, förmåner och representation. 

Beslutsunderlag 

1. Vårt förhållningssätt 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Peder Englund 

   Avdelningschef 
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Vårt förhållningssätt

Borås Stads 
styrdokument

Planerande
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

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxxx-xx-xx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2027

Om globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. 
Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument bidrar till följande globala mål.

JÄMSTÄLLDHET

https://www.globalamalen.se
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Innehåll

Vårt förhållningssätt 3

- Hur vi motverkar oegentligheter 3

Relation till allmänheten 4

Interna relationer 4

Relation till beslut 4

Representation 4

Betalningsmedel 4

Vid misstanke 4

Bilaga 5

Vårt förhållningssätt
- Hur vi motverkar oegentligheter
Alla anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag har ansvar för att motverka 
oegentligheter. Det kan handla om att förebygga eller upptäcka oönskade beteenden eller 
handlingssätt som får konsekvenser för Borås Stads verksamheter och anseende. Arbetet med 
detta ska ingå i det interna kontrollarbetet.

Vi som arbetar i Borås Stad är fria att tycka och tänka vad vi vill. Men som organisation 
behöver vi ha en gemensam syn på syn på hur vi ska agera och hur vi ska bemöta och förhålla 
oss till varandra och de vi är till för.
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Relation till allmänheten
Anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag verkar på kommunmedlemmarnas 
uppdrag och ska vara sakliga och opartiska i sin tjänsteutövning. Vi handlar alltid på ett sätt 
som vi kan försvara både inför allmänheten och inom vår egen organisation.

Vi företräder inte bara vår egen verksamhet, utan är också ambassadörer för hela Borås Stad. 
Våra kontakter med allmänheten, massmedia och andra ska präglas av öppenhet, korrekthet, 
serviceanda och respekt. Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten anger i vilken anda 
vi ska verka.

Vår tjänsteutövning ska vara saklig och objektiv. Den får inte påverkas av privata relationer. 
Anställda eller förtroendevalda får inte komma i beroendeställning till någon vi möter i 
tjänsten. Var och en måste självfallet vara noga med att inte missbruka sin position.

Vi ska alltid förhålla oss så att vi motverkar risk för mutbrott. Särskilda krav på integritet finns 
till exempel vid myndighetsutövning och upphandling.

Anställda får inte ha bisysslor som sätter trovärdigheten på spel.

Interna relationer
Ansvar, korrekthet, rättvisa, konsekvens och respekt är ledord för alla. Chefen är ett föredöme 
för sina medarbetare och ansvarar för att arbetsklimatet präglas av öppenhet och arbetsglädje. 

Vi har respekt och förtroende för koncernens verksamheter. Givetvis misskrediterar vi inte 
en annan förvaltning eller verksamhet, även om åsikterna går isär.

Relation till beslut
Det är både en rättighet och en skyldighet för de anställda att före beslut framföra en tydlig 
mening, grundad på erfarenhet och sakkunskap. Fattade beslut respekterar vi och arbetar för 
att genomföra dem, även om vi personligen har en avvikande åsikt.

Vi varken deltar eller påverkar i ärenden där vi är personligt berörda.

Representation
Representation ska ske med omdöme och med tanke på kommunens bästa. För alkohol vid 
representation har fullmäktige fastställt regler.

Betalningsmedel
Vi är ytterst försiktiga med allmänna medel. Kommunens betalningsmedel används med 
omdöme och enbart för tjänstebruk.

Vid misstanke
Vi accepterar inga tecken på oegentligheter utan agerar direkt. Vid misstanke informerar vi 
närmaste chef, övrig arbetsledning eller Centrum för kunskap och säkerhet, som gör polisanmälan 
eller annan lämplig åtgärd. Vi kan även välja att informera via kommunens visselblåsarfunktion. 
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Bilaga

Tolkningar och exempel

Om Gåvor, Förmåner Och Representation
Denna bilaga ger en närmare tolkning av hur vi ska förhålla oss i olika situationer och till 
eventuella erbjudanden om förmåner. Varje förmån som kan misstänkas påverka tjänsteutövningen 
är otillbörlig. Klart otillbörliga förmåner är till exempel

• Alla penninggåvor, kontanter, värdepapper

• Lån med gynnsamma villkor

• Borgensåtaganden eller skuldtäckning

• Efterskänkande av fordran, ränta, etc.

• Att förfoga över fritidshus, fordon, båt för privat bruk

• Tjänster som byggnadsarbeten och bilreparationer

• Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor

Brottet tagande av muta sker inte enbart när man tar emot en otillbörlig belöning, utan även 
om man begär den, eller låter någon utlova den åt sig. Givande av muta blir brottsligt inte 
bara när man lämnar den utan redan om man erbjuder eller utlovar den. För både tagande 
och givande är straffet böter eller fängelse.

Vid tveksamhet om en förmån är det rimligt att utgå från att den inte är tillåten. Ett sätt att 
undvika problem med gränsdragning är att helt avstå från att ta emot gåvor och förmåner.

Enklare förmåner som inte rimligen kan påverka en persons handlande är tillåtna, t ex mindre 
varuprover, prydnadsföremål, och enkel uppvaktning på födelsedag eller vid sjukdom.

Måltider
Enstaka, vardagliga arbetsmåltider i anslutning till en sammankomst är tillåtna. Maten får 
dock inte vara huvudsyftet med mötet. Måltiden bör vara en i sammanhanget sedvanlig 
gästfrihet, till exempel värdskap vid avslutning av förhandlingar. Under upphandling gäller 
särskild restriktivitet med att låta sig bjudas av möjlig leverantör, det är viktigt med ett 
oberoende förhållningssätt.

Särskild försiktighet gäller vid ofta återkommande representation, eller om partner är medbjuden.

Resor och kurser
Studieresor, kurser och konferenser ska normalt betalas av arbetsgivaren.

Det är sällan tillbörligt att en anställd i offentlig sektor bjuds på studieresa över mer än en dag. 
En sådan resa måste vara seriöst upplagd och inte ha ovidkommande nöjesinslag. Inbjudan 
ska vara till arbetsgivaren, som väljer ut deltagare.

Gåvor
Gåvor vid jul, högtidsdagar och avtackningar är normalt acceptabla inom Skatteverkets gränser 
för skattefrihet.

En gåva kan vara otillbörlig även om värdet är ringa. Den får inte kopplas till en viss prestation. 
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Rabatter och bonusar
Anställda och förtroendevalda ska i sin roll inte ta emot rabatter eller andra förmåner som 
inte alla i verksamheten kan ta del av.

Erbjudanden om att fritt eller subventionerat delta i evenemang på fritiden ska betraktas 
restriktivt och alltid godkännas av överordnad.

Bonuspoäng för exempelvis tjänsteresor eller hotellnätter, ska förstås endast användas i tjänsten. 

Relation mellan personal och vårdtagare
Arbetet i exempelvis den kommunala omsorgen skapar ibland en relation av tacksamhet från 
vårdtagaren. Personalen får dock inte av sina vårdtagare eller anhöriga ta emot drickspengar 
eller andra penninggåvor; inte heller säljbara saker som smycken eller konstverk annat än till 
ringa värde. 

Om en medarbetare inom den kommunala vården får veta att någon vårdtagare tänker 
testamentera något till arbetstagaren, ska denne klargöra att det inte är tillåtet. Personal ska 
inte heller vara med och upprätta eller bevittna testamenten eller fullmakter.

Om en vårdtagare eller anhörig vill visa uppskattning med t ex blommor eller choklad till en 
arbetsgrupp eller avdelning kan detta accepteras vid enstaka tillfällen. Om gåvan på grund av 
en nära relation riktas till en enskild anställd bör denne tacka nej. Anställda inom omsorgen 
ska agera professionellt och med hög integritet.

Representation
När en anställd eller förtroendevald representerar kommunkoncernen i formella sammanhang, 
nationellt eller internationellt, kan det ibland vara motiverat med en annan bedömning avseende 
förmåner, erbjudanden eller medföljande partner. Inbjudan till denna typ av evenemang bör 
ställas till Borås Stads representationskommitté, som också beslutar om deltagande.

Vid osäkerhet kring deltagande i övrigt ska avstämning alltid göras med närmaste chef eller 
med Centrum för kunskap och säkerhet.



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se

mailto:boras.stad%40boras.se?subject=
https://www.boras.se

	KS ärendelista
	Val till Kommunstyrelsen mandatperiod 2023-2026
	Kc1
	Kc2
	Kc3
	Kc4
	KU1
	M1
	E1
	E2
	E3
	E4
	E5
	E6
	E7
	E8
	SP1
	SP2
	SP3
	SP4
	SP5
	SP6
	CKS1


 
  
   
    notification.sent
    2022-10-25T09:43:04.678Z
    r1xehkNH4i
    
     r1xehkNH4i
     /envelopes/ryaqyVBEj/recipients/HyijyVrVj
     /envelopes/ryaqyVBEj/recipients/HyijyVrVj/notifications/r1xehkNH4i
     Dokument att signera
     Patrik.Johansson2@boras.se
     2022-10-25T09:43:04.510Z
     011001840e862a5c-879bc603-de1d-45ae-a66b-5fae942f0d2a-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-10-25T13:53:45.211Z
    HyijyVrVj
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 Edg/106.0.1370.52
      148.160.250.6
    
     HyijyVrVj
     2022-10-25T13:53:45.181Z
     /envelopes/ryaqyVBEj/recipients/HyijyVrVj
     /envelopes/ryaqyVBEj
   
    
     /envelopes/ryaqyVBEj/recipients/HyijyVrVj
     Patrik
     Johansson
     148.160.250.6
   
  
   
    signature.created
    2022-10-25T13:53:55.717Z
    Sy0ckNH4o.HyijyVrVj
    
     Sy0ckNH4o.HyijyVrVj
     /envelopes/ryaqyVBEj/documents/Sy0ckNH4o/signatures/Sy0ckNH4o.HyijyVrVj
     
      /envelopes/ryaqyVBEj/recipients/HyijyVrVj
    
     /envelopes/ryaqyVBEj/documents/Sy0ckNH4o
     Patrik
     Johansson
     Patrik.Johansson2@boras.se
     signed
     
     148.160.250.6
     email
     2022-10-25T13:53:55.705Z
   
    
     /envelopes/ryaqyVBEj/recipients/HyijyVrVj
     Patrik
     Johansson
     148.160.250.6
   
  
 
  189548



 
  2022-10-25 15:54:57 CEST
  148.160.250.6
  Patrik
  Johansson
  r1D0kEHEi
  Patrik.Johansson2@boras.se
  Patrik Johansson
  email
  email



 
  
   
    notification.sent
    2022-10-25T09:43:46.049Z
    rke9RkNBNj
    
     rke9RkNBNj
     /envelopes/r1h6kNrNi/recipients/r1D0kEHEi
     /envelopes/r1h6kNrNi/recipients/r1D0kEHEi/notifications/rke9RkNBNj
     Dokument att signera
     Patrik.Johansson2@boras.se
     2022-10-25T09:43:45.917Z
     011001840e86cc11-142e5817-7cf2-41a3-b5ae-153531347583-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-10-25T13:54:46.419Z
    r1D0kEHEi
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 Edg/106.0.1370.52
      148.160.250.6
    
     r1D0kEHEi
     2022-10-25T13:54:46.394Z
     /envelopes/r1h6kNrNi/recipients/r1D0kEHEi
     /envelopes/r1h6kNrNi
   
    
     /envelopes/r1h6kNrNi/recipients/r1D0kEHEi
     Patrik
     Johansson
     148.160.250.6
   
  
   
    signature.created
    2022-10-25T13:54:57.313Z
    r1Ta1VBNs.r1D0kEHEi
    
     r1Ta1VBNs.r1D0kEHEi
     /envelopes/r1h6kNrNi/documents/r1Ta1VBNs/signatures/r1Ta1VBNs.r1D0kEHEi
     
      /envelopes/r1h6kNrNi/recipients/r1D0kEHEi
    
     /envelopes/r1h6kNrNi/documents/r1Ta1VBNs
     Patrik
     Johansson
     Patrik.Johansson2@boras.se
     signed
     
     148.160.250.6
     email
     2022-10-25T13:54:57.295Z
   
    
     /envelopes/r1h6kNrNi/recipients/r1D0kEHEi
     Patrik
     Johansson
     148.160.250.6
   
  
 
  524044





 
Regler och anvisningar för intern kontroll – Industribyggnader i Borås AB 
 
Riskanalys och intern kontroll 


Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll. Av dessa framgår att nämnderna och 
bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde 
och att varje bolag ska ha en organisation för sin interna kontroll samt anta regler och anvisningar för 
denna.  


Industribyggnader har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och ska upprätta en 
organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna.  


Styrelsen ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Varje år ska styrelsen anta en plan för 
den interna kontrollen baserad på en riskanalys.  


Styrelsen ska försäkra sig om att uppföljning av den interna kontrollen utförs och vidta åtgärder som 
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.  


VD ansvarar för konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll. VD ska se till att en 
riskanalys genomförs och med den som grund se till att förslag på intern kontrollplan tas fram. 
Riskanalys och intern kontrollplan antas av styrelsen vid mötet i oktober. VD ska löpande rapportera 
till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar och föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
att den interna kontrollen är tillräcklig. 


Ekonomichef driver bolagets arbete med intern kontroll genom att samordna processerna för 
riskanalys, intern kontrollplan och uppföljning av internkontrollplan samt vara kontaktperson 
gentemot stadsrevisionen och andra.  


De verksamhetsansvariga cheferna i organisationen ska följa regler och anvisningar om intern 
kontroll och informera övriga anställda om innebörden. De ska verka för att arbetsmetoderna bidrar 
till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste 
överordnad. 


Vilka lagar som ska följas bevakas via abonnemang. De verksamhetsansvariga cheferna följer löpande 
upp ändringar som rapporterats i abonnemanget. 


 


Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:  


- att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv  


- att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig  


- att de regler och riktlinjer som finns efterföljs  


 


 
 
 
 
 







 
Arbetsgång  
 
Riskanalys  
Kartläggning av risker kan genomföras på olika sätt t ex  
- med frågan ”Vilka rutiner eller processer får inte gå fel?”  
- genom att formulera risken, orsaken och konsekvensen enligt ”Risk att……(händelse) inträffar på 
grund av ……(orsak), vilket kan leda till ……(konsekvens).”  
 
Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom områden för att identifiera risker. 
 
Bedömning av identifierade risker ska därefter göras utifrån konsekvens och sannolikhet enligt 
nedanstående skala:  
 
Konsekvens  
1. Försumbar (obetydlig för de olika intressenterna och bolaget)  
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som bolaget)  
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och bolaget)  
4. Allvarlig (så stor att fel helt enkelt inte får förekomma)  
 
Sannolikhet  
1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig)  
2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)  
3. Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)  
4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)  
 
Riskanalysen bör genomföras under våren (årligen).  
 
Intern kontrollplan  
Riskanalysen, i form av konsekvens och sannolikhetsbedömningen, ligger till grund för den interna 
kontrollplanen.  
 
I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska genomföras.  
Den interna kontrollplanen tillsammans med riskanalysen för bolagets egen del beslutas om i 
anslutning till den egna budgeten.  
 
Uppföljning intern kontrollplan  
Uppföljning av de angivna riskerna görs enligt den frekvens som är angiven i planen. Varje 
kontrollmoment analyseras genom att besvara följande frågor:  
 
- Vad har vi gjort?  
- Vad kom vi fram till?  
- Vad behöver åtgärdas?  
 
Uppföljning av den interna kontrollplanen beslutas om i samband med den egna årsredovisningen.  
 
System  
All dokumentation sker i excelfiler. 
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