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Datum 

2020-05-20 
 

Instans 

Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 25 maj 2020 kl. 
14:00 

 

 Med anledning av Covid-19 kallas enbart ordinarie ledamöter till Kommun-
styrelsens sammanträde att närvara fysiskt på plats, de ledamöter eller ersättare 
som vill ansluta på distans ska kontakta Kommunsekreteraren innan samman-
trädet. 

Kommunstyrelsens sammanträde är ej öppet för allmänheten, sammanträdet 
kommer att sändas via boras.se  

Inledning 

Sammanträdet inleds med muntlig genomgång av Lokalförsörjningsnämndens 
ordförande Helene Sandberg och förvaltningschef Anders Waldau om Kyllared  

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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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 
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 Ärende  

1.  Val av justerare 
   

 

2.  Anmälningsärende 2020-05-25 
Dnr 2020-00378 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

3.  Delegationsbeslut 2020-05-25 
Dnr 2020-00380 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

4. Kc1 Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande t.om. 
oktober 2019 avgivna motioner 
Dnr 2020-00045 1.1.1.1 Programområde 1 

(Bil) 

5. Kc2 Budgetuppföljning, tertial 1 2020 Kommunstyrelsen 
Dnr 2020-00313 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

6. Kc3 Budgetuppföljning, tertial 1 2020 Kommunfullmäktige 
Dnr 2020-00314 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

7. Kc4 Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i 
Borås 
Dnr 2020-00412 1.1.1.4 Programområde 1 

(Bil) 

8. Kc5 Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service 
Dnr 2020-00436 2.1.1.0 Programområde 1 

(Bil) 

9. Kc6 Beslut gällande sommarlovsbusskorten  
Dnr 2020-00449 3.5.4.0 Programområde 1 

(Bil) 

10. Kc7 Komplettering av Miljö-och konsumentnämndens reglemente 
Dnr 2020-00455 1.2.2.2 Programområde 1 

(Bil) 

11. PF1 Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 
Dnr 2020-00385 3.5.2.0 Programområde 3 

(Bil) 

12. KU1 Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna synpunkter 
januari - december 2019 
Dnr 2020-00247 1.4.2.1 Programområde 1 

(Bil) 

13. KU2 Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2019. 
Dnr 2020-00176 1.4.2.1 Programområde 1 

(Bil) 

14. KU3 Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om anhörigstöd 
för barn under 18 år 
Dnr 2018-00900 1.1.1.1 Programområde 2 

(Bil) 
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 Ärende  

15. KU4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2020 
Dnr 2020-00370 1.1.1.25 Programområde 1 

(Bil) 

16. M1 Tillägg till Medfinansieringsavtal: Överenskommelse med 
Trafikverket avseende ombyggnad av anslutningar från väg 1771 
(Sparsörsv.) samt väg 1800 (Paradisv/Hybergsv) till Rv 42 i 
Sparsör 
Dnr 2017-00286 311 Programområde 5 

(Bil) 

17. M2 Detaljplan för Centrum, Astern 2, 3, 6 & 7 mellan 
Pulsenområdet och Sven Eriksonsgatan 
Dnr 2020-00290 3.1.1.2 Programområde 4 

(Bil) 

18. E1 Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst 
Dnr 2020-00359 3.4.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

19. E2 Uppföljning intern kontrollplan 2019 för de kommunala bolagen 
Dnr 2020-00250 1.2.3.2 Programområde 1 

(Bil) 

20. E3 Internkontrollplan 2020 för de kommunala bolagen 
Dnr 2019-00938 1.2.3.2 Programområde 1 

(Bil) 

21. E4 Information om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i 
annan kommun 2020 
Dnr 2020-00356 3.7.1.0 Programområde 2 

(Bil) 

22. E5 Prisjustering VA-taxa 2021 
Dnr 2020-00400 3.3.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

23. E6 Prisjustering fjärrvärme 2021 
Dnr 2020-00399 3.3.1.0 Programområde 1 

(Bil) 

24. E7 Återvinningstaxa - hushåll inför 2021 
Dnr 2020-00398 3.3.3.0 Programområde 1 

(Bil) 

25. E8 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Vad händer med Kyllared?   
Dnr 2020-00222 1.1.2.25 Programområde 5 

(Bil) 

26. E9 Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och tillbyggnad, 
Varbergsvägen 91, Bockaryd 1 
Dnr 2020-00374 2.6.1.1 Programområde 5 

(Bil) 

27. SP1 Yttrande över ansökan om planbesked för Bogryd 4:7 
Dnr 2020-00158 3.1.1.2 Programområde 4 

(Bil) 

28. SP2 Yttrande över planbesked för Göta, Syrenen 2 och Syrenen 6 
Dnr 2020-00328 3.1.1.2 Programområde 4 

(Bil) 
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 Ärende  

29. SP3 Yttrande över ansökan om planbesked för Astern 5 
Dnr 2019-00657 3.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

30. SP4 Svar på Samhällsbyggnadsnämndens fråga angående detaljplan 
för Gässlösa: Gässlösa 5:15 
Dnr 2019-00451 3.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

31. SP5 Yttrande över Remiss: Utvärdering av samverkansformer för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland 
Dnr 2020-00274 3.3.4.0 Programområde 5 

(Bil) 

 
 

 

 



OBS! 

Anmälningsärendena samt Delegationsbesluten finns 
som separata listor på webben 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 

t.om. oktober 2019 avgivna motioner 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Föreslagna motioner avskrives från vidare handläggning. 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-04 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-08 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00045 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Desiree Karlsson 
 

Datum 

20200428 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Desiree Karlsson 
Handläggare 
033 357030 
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00045 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 

t.om. oktober 2019 avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Föreslagna motioner avskrives från vidare handläggning.          

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 

interpellationer t.o.m. oktober månad. För information redovisas också därefter 

inkomna ej besvarade motioner.           

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. Redovisning från Kommunstyrelsen 

   

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
t o m oktober månad 2019 avgivna motioner 
Inkom 
Diarienummer 

Motion Behandling 

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

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

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

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

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

Färdigbehandlad för beslut
i Kommunfullmäktige 

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

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

Återremiss KF 2011- 02-24 
Under beredning. 

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

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

Återremiss KF 2011- 02-24 
Under beredning. 

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

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

Under beredning. 

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

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

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

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

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

Under beredning. 

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

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

Klar för beslut. 

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

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

Återremiss 2016-10-20. 
Under beredning 

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

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

Återremiss 2016-10-20. 
Under beredning 

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

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

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

Motion Behandling 

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

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

Under beredning. 

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

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

Under beredning 

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

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

Klar för politisk beredning. 

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

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

Under beredning. 

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

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

Under beredning. 

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

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

Under beredning 

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

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

Under beredning. 

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

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

Under beredning. 

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

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

Under beredning 

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

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

Under beredning. 
Behandlas 2020 

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

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

Under beredning. 

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

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

Klar för politisk beredning. 

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

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

Under beredning 

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

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

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

Motion Behandling 

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

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

Klar för politisk beredning. 

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

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

Klar för politisk beredning. 

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

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

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

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

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

Under beredning. 
På remiss. 
9 svarat 

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

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

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

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

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

Under beredning. 

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

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

Klar för beslut.. 

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

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

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

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gus-
tavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav 
Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren "De som 
behöver mest stöd ska också ha mest stöd" 

Under beredning. 

KF 2018-01-18 § 2 
2018-00089 1.1.1.1 
KU Po2 

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

Klar för politisk beredning. 

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

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

Klar för politisk beredning. 

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

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

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

Motion  Behandling  

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

Motion av Ida Legnemark (V) Anita Spjuth (V) 
Anne Rapinoja (V) Pari Mahinpour (V) och Sofia 
Andersson (V): Porrfria miljöer för barn - viktig 
åtgärd mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

Under beredning 

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

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

Under politisk beredning. 
 

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

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

Under beredning. 

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

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

Under beredning 

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

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

Under beredning 

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

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

Politiska diskussioner skall 
genomföras. 

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

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

Klar för politisk beredning. 

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

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

Under beredning 

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

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

Klar för politisk beredning. 

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

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

Under beredning. 

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

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

Politisk beredning pågår. 

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

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

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

Motion  Behandling  

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

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

Under beredning 

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

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

På väg till 
Kommunstyrelsen. 

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

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

Klar för politisk beredning. 

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

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

Under beredning 

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

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

Beredning pågår. 
Beräknas vara klar innan 
sommaren. 

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

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

Under beredning 

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

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

På remiss 

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

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

På remiss. 
 

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

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

Klar för politisk beredning. 

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

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

Under beredning 

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

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

Beredning pågår. 

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

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

Färdigbehandlad för beslut 
i Kommunfullmäktige 

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

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

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

Motion  Behandling  

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

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

Under beredning 

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

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

Under beredning 

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

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

Under beredning 

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

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

Under beredning 

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

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

Under beredning. 

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

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

Under politisk beredning. 
 

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

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

Klar och på väg till 
Kommunfullmäktige. 

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

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

Klar för politisk beredning. 

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

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

Under beredning 

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

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

Klar för politisk beredning. 

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

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

Klar för politisk beredning. 

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

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

Redovisad 

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

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

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

Motion  Behandling  

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

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

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

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

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

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

Under beredning. 

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

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

Beredning pågår. 

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

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund 
(KD) Gunilla Christoffersson (KD, Hans Gus-
tavsson (KD) och Magnus Sjödahl (KD): Ange 
köttets ursprung på kommunens menyer 

Under beredning. 

KF 2020-01-23 § 2 
2020-00088 1.1.1.1 
KC S Po1 

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

 

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

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

 

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

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

Under beredning. 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

Inkom  
Diarienummer   

Interpellation   Behandling   

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

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

Klar för politisk beredning.  

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

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

Under politisk beredning.  

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

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

Under beredning.  

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

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

Klar till Kommunfullmäktige  

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

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

Svar klart till 
Kommunfullmäktige 

 KF 2020-01-23 §  
2020-00043 1.1.1.1 

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

  

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

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

 

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

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

Redovisad 
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1  Inledning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala 
bolag. Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- 
och uppföljningsfrågor. 

Kommunstyrelsens ram Stadsledningskansliet har korrigerats från det ursprungliga kommunbidraget på 
126,6 mnkr till 127,9 mnkr. Ökningen utgörs av 865 tkr för ersättning elevmåltider gymnasiet under 
coronapandemi samt 389 tkr för "Lokal utveckling". 

Den kommungemensamma verksamheten har ett kommunbidrag/ram om 123,050 mnkr. 

  

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Antal gästnätter i Borås. 216 616 225 846 221 000 216 003 

Antal gästnätter i Borås. 

Siffran i utfall T1 avser rullande tolv, dvs from april 2019-mars 2020. 

Som konsekvens av rådande pandemi förväntas inte utfallet nå målvärdet under 2020. 
Innan pandemins utbrott uttrycktes följande kommentarer: 
Möjligheten att öka antalet gästnätter styrs av tillgången på hotellrum. Det finns ett litet utrymme att 
öka antalet gästnätter på helger fredag-söndag. Därför har målet till 2020 endast höjts marginellt.  
Borås TME styr sin verksamhet till att fylla helger 2020-2021, men planering av kongresser sker med 
lång framförhållning så någon direkt effektökning på gästnätter förväntas inte infinna sig förrän 2021. 
Gästnätter skapas även av många andra näringslivsaktörer, men inga större event för 2020 är kända. 
Inga nya hotell väntas bli uppförda 2020. Gästnätter som skapar aktivitet och utveckling i kommunen 
sker även hos vänner och bekanta, men dessa syns inte i statistik. 
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2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 
2018 ta fram ett åtgärdsprogram mot 
hedersrelaterat våld. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetslivsnämnden har sedan 2018 
ansvar för samverkan när det gäller 
hedersrelaterat våld och förtryck i Borås 
stad. Arbetslivsnämnden fick i uppdrag av 
kommunstyrelsen att starta en 
tvärprofessionell samverkansgrupp för att 
arbeta mot hedersrelaterat våld och 
förtryck. Genom samverkan och 
samarbete mellan olika aktörer och på 
kunskapsbaserad grund ska Borås stad 
arbeta med att förebygga, upptäcka och 
motverka att hedersrelaterade problem 
utvecklas och insatser samordnas. Den 
samverkansplan som avsågs har inte, av 
olika anledningar, kunnat fullföljas. 
Arbetsgruppen har tagit fram ett samlat 
dokument, Borås samverkar mot 
hedersrelaterat våld och förtryck – 
Samverkansplan för yrkesverksamma, 
vilken enligt Arbetslivsnämnden inte är att 
bedöma som en Plan mot hedersrelaterat 
våld och förtryck. Arbetslivsförvaltningen 
har hemställt om politisk vägledning vad 
gäller framtagande av en samverkansplan 
mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Utreda ny yta för evenemangsområde  Delvis 
genomfört 

Avstämning ang uppdraget har gjorts med 
ansvarigt kommunalråd. 
Tjänstemannaarbete med andra berörda 
förvaltningar pågår och rapportutkast 
finns. 

Söka ny yta för evenemangsområde.  Delvis 
genomfört 

Avstämning ang uppdraget har gjorts med 
ansvarigt kommunalråd. 
Tjänstemannaarbete med andra berörda 
förvaltningar pågår och rapportutkast 
finns. 

Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten 
att införa RAM-avtal för vård- och 
omsorgsboenden samt LSS-boenden. 
Utredningen ska vara färdig under första 
halvan av 2020. 

 Delvis 
genomfört 

Koncerninköp kommer under första 
halvan av 2020 tillsammans med berörda 
verksamheter genomföra utredningen. 
Arbetet har påbörjats i januari 2020. Det 
finns en risk att arbetet försenas på grund 
av Corona. 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 
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2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Samordningsansvar för arbetet med att 
motverka psykisk ohälsa hos barn och 
unga ska fastställas. 

 Delvis 
genomfört 

Som ett första steg pågår en kartläggning 
för att klargöra vilket arbete som görs på 
olika instanser. Kartläggningen beräknas 
vara klar innan sommaren. 

2.3 Livskraftig stadskärna 

Målbild 

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 
presentera ett förslag på hur fler bostäder 
kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk 
utanför centralorten Borås. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget behöver anpassas så det 
ligger i linje med översiktsplanen, där 
fokus ska vara på bostadsbyggande i 
serviceorterna. Strategisk plan för 
Tosseryd, Frufällan och Sparsör är gjord 
och en efterföljande detaljplan för 
Tosseryd är gjord, men överklagad. 

Ett förslag för utveckling av Stora torget 
ska tas fram. 

 Ej genomfört I ett första steg ska inblandade 
förvaltningar och privata aktörer hitta ett 
arbetssätt kring utvecklingen av Stora 
Torget. När ramarna kring arbetet är satta 
kan ett gemensamt förslag arbetas fram. 

2.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens 
innehåll, organisatoriska placering och 
ansvarsfördelning ska utredas och 
tydliggöras. 

 Delvis 
genomfört 

Arbete pågår tillsammans med politiken. 
Ska vara klart under hösten 2020. 
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Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Vägföreningars/samfälligheters 
huvudmannaskap ska utredas med 
utgångspunkt från tidigare gjord 
utredning. 

 Delvis 
genomfört 

Steg 1- arbete pågår med 
sammanställning av tidigare utredningar, 
underlag och förutsättningar. Samarbete 
och avstämning sker för närvarande med 
Tekniska Förvaltningen. Processen framåt 
innebär att nu framtagen PM i ämnet och 
en presentation ska delges ansvariga 
kommunalråd under maj månad. Detta 
som ett första steg att göra 
kommunalråden insatta i juridiken, 
historiken och nuläge. Steg 2 - ytterligare 
fördjupning i ämnet och informera 
politiken kring olika vägar att gå. Steg 3 
- om politiken vill kommer ett beslut i 
något avseende att tas fram gällande 
huvudmannaskapsfrågan för allmän 
platsmark inom vägföreningsområden. 

Kommunstyrelsen uppdras att ändra 
reglerna för Bidrag för lokal utveckling så 
att även Ortsråden kan söka medel 
därifrån. 

 Genomfört Ortsråden kan söka. 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter 
med närområde ska tas fram. 

 Ej genomfört Arbete har påbörjats. 

2.5 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

2.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
en cykelstrategi. 

 Delvis 
genomfört 

Förslag kommer att gå ut på remiss under 
2020. 

Kommunstyrelsen uppdras utreda 
kostnaderna för tillköp hos Västtrafik så 
att närtrafiken kan gälla även i de mindre 
tätorterna som vi har i Borås. 

 Ej genomfört Arbetet påbörjat. Önskemålet ska 
dokumenteras i Västtrafik-mall och de 
utvärderar därefter möjligheter och 
kostnader och ger offert för tillköp. 
Närtrafik på helger saknas i Borås. Regler 
för upphämtningsplats (grönt på en karta 
och avstånd fågelvägen) är samordnat 
inom Västra Götaland, men finns det 
önskemål om ändringar kan detta lyftas. 
Eventuella nya närtrafikhållplatser kan 
endast införas i samband med 
tidtabellskifte (december). 



Kommunstyrelsen, Tertial 1 2020 7(17) 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Utveckling och förbättring av närtrafiken 
på landsbygden ska utredas. 

 Ej genomfört Arbetet påbörjat. Önskemålet ska 
dokumenteras i Västtrafik-mall och de 
utvärderar därefter möjligheter och 
kostnader och ger offert för tillköp. 
Närtrafik på helger saknas i Borås. Regler 
för upphämtningsplats (grönt på en karta 
och avstånd fågelvägen) är samordnat 
inom Västra Götaland, men finns det 
önskemål om ändringar kan detta lyftas. 
Eventuella nya närtrafikhållplatser kan 
endast införas i samband med 
tidtabellskifte (december). 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska 
utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat 
från Trafikplanen som planeras gå ut på 
remiss 2020. 

Kommunstyrelsen ska utreda införandet 
av anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad 
närtrafik, även på helger. 

 Ej genomfört Arbetet påbörjat. Önskemålet ska 
dokumenteras i Västtrafik-mall och de 
utvärderar därefter möjligheter och 
kostnader och ger offert för tillköp. 
Närtrafik på helger saknas i Borås. 

Pendlingsparkeringar runt staden och 
samåkningsparkeringar ska utredas i 
samarbete med Tekniska nämnden, 
Parkeringsbolaget, Västtrafik och 
Trafikverket. Utredningen ska innehålla 
behovsanalys och genomförandeplan. 

 Ej genomfört Tekniska förvaltningen och 
Stadsledningskansliet kommer att 
sammanfatta det som redan pågår kring 
utökningar av parkeringar kopplade till 
kollektivtrafiken. Därefter kommuniceras 
detta med övriga parter och analyseras. 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra 
en ny, politiskt ledd, utredning om 
framtidens kollektivtrafik genom stadens 
centrala delar. 

 Delvis 
genomfört 

Förslag till Trafikplan för alla trafikslag 
planeras gå på remiss 2020, vilket ger 
underlag för arbetet. 

2.6 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

2.6.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta 
fram en vindbruksplan som ett tillägg till 
översiktsplanen. Tysta områden ska 
utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Färdigställande av heltäckande underlag 
kring landskapskaraktärer inväntas från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

En utredning om att minska användningen 
av engångsartiklar ska genomföras 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen är genomförd och remiss 
svar har inkommit från nämnder och 
bolag. Genomgång av svaren pågår. 
Redan idag byts engångsartiklar i plast ut 
mot mer miljövänliga alternativ i olika 
upphandlingar, exempelvis i 
upphandlingen av Hygien- och 
städprodukter. 

Kostorganisationen ska i lämpliga 
verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens 
offentliga serveringar och restauranger, 
pröva att redovisa klimatpåverkan per 
portion offentligt i menyn. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är förberett och en pilot 
kommer att genomföras  på samtliga 
skolor inom grundskoleförvaltningen samt 
Viskastrandsgymnasiet under 2020. 
Uppdraget har blivit försenat på grund av 
Coronapandemin. 

Borås Stads mångåriga internationella 
arbete med kunskapsöverföring inom 
avfallsområdet bör fortsätta. Under 2020 
ska Kommunstyrelsen utreda hur detta 
arbete ska bedrivas. 

 Delvis 
genomfört 

Arbete pågår, under nuvarande 
omständigheter skjuts detta på framtiden. 

2.7 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

7,1 2,8 3 3,1 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,2 1,4 0 1,3 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Utfallet är en aning sämre än målvärdet. Jämför man med 2019 så har utfallet försämrats.  Den 
pågående Corona pandemi kan ha påverkat utfallet. Samtliga chefer har och fortsätter att arbeta aktivt 
med aktiviteterna i SAM hjulet. Fokusområde just nu är Corona pandemin.  

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Utfallet är bättre än 2019. 
Statistiken är för en hel 12 - månaders period (1904 -2003) där absoluta merparten av timmarna 
kommer från timavlönade medarbetare inom bemanningsenhetens administration. Denna verksamhet 
är flyttad till annan förvaltning 2020-01-01. 
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2.7.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda 
förutsättningarna för att införa 
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter 
senast halvårsskiftet 2016. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för 
Kommunstyrelsen 2018 och blev då 
återremitterat. Beredning pågår. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se 
över upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och förvaltningar i 
syfte att ömsesidigt dra nytta av de vinster 
som kan uppstå vid upphandlingar. 

 Delvis 
genomfört 

Försök att använda provision i olika 
upphandlingar för att fördela kostnaderna 
och nyttorna pågår. Provision finns idag 
introducerat i några avtal och utvärdering 
av resultatet kommer ske under 
avtalstiden. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att se 
över hur upphandlingsverksamheten skall 
finansieras av förvaltningarna. Här skall 
bland annat beaktas hur vinsthemtagning 
sker utifrån avtalstrohet och nya ramavtal. 
Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

En ny debiteringsmodell för 
Koncerninköps långsiktiga finansiering 
testas. Modellen är tänkt att säkerställa 
den organiska tillväxten och utvecklingen 
med rätt bestyckning av roller som 
behövs. I arbetet beaktas även hur 
vinsthemtagning kan ske utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal, för vilket vi 
har upphandlat ett inköpsanalyssystem, 
vilket i nuläget testas av ekonomer på 
olika förvaltningar. Dock konstateras ett 
behov av utökning av resurser för att 
hantera frågan på ett tillfredsställande 
sätt. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att 
arbeta fram en policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i första hand 
använda det som Borås Stad redan äger. 
En för Borås Stad gemensam förmedling 
av inventarier ska starta och vara 
förstahandsalternativ, innan nyanskaffning 
sker. Uppdraget tas över av 
kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår och samtal förs med 
Arbetslivsförvaltningen som har en 
övergripande kalkyl över sina behov för 
att kunna driva en förmedling av 
inventarier och ser över sina 
förutsättningar. Även arbetet med att 
skapa en policy pågår. Koncerninköp har 
tilldelats medel i budget 2020 för att 
finansiera en projektanställning gällande 
uppdraget. Koncerninköp tittar på 
möjligheten att tillfälligt använda en 
konsult för delar av arbetet. 

Stödet till första linjens chefer ska 
förstärkas. En plan med tydlig struktur för 
hur detta arbete ska bedrivas ska tas 
fram. 

 Delvis 
genomfört 

Arbete med underlag fortgår. 

Behovet och kostnaden för att även 
erbjuda fria arbetsskor till de grupper som 
redan har fria arbetskläder ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Utredning över behov och kostnader för 
arbetsskor är påbörjad men på grund av 
rådande omständigheter kring Covid -19 
är den inte klar. 

3 Intern kontroll 

Kommunstyrelsen redovisar sina kontrollmoment i samband med bokslut. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Stadsledningskansliet 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 2 758 2 133 3 812 3 812 0 

Avgifter och övriga intäkter 26 401 35 581 84 395 84 397 2 

Summa intäkter 29 159 37 714 88 207 88 209 2 

Personal -43 481 -43 582 -130 800 -130 800 0 

Lokaler -3 987 -3 954 -10 458 -10 458 0 

Material och tjänster -18 220 -37 429 -67 591 -76 224 -8 633 

Kapitalkostnader -2 264 -1 856 -7 212 -7 212 0 

Summa kostnader -67 952 -86 821 -216 061 -224 694 -8 633 

Buffert (endast i budget)      

Nettokostnad -38 793 -49 107 -127 854 -136 485 -8 631 

Kommunbidrag 38 908 42 962 127 854 127 854 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

115 -6 145 0 -8 631 -8 631 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

3 716 3 665  3 665 3 665 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

3 831 -2 480 0 -4 966 -4 966 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Budgetramen har under perioden jan-april utökats med 1 254 tkr. Dessa kan härledas till 389 tkr för 
lokal utveckling och 865 tkr för gymnasielevers lunchmåltider (budgeten uppdateras efter utfall). 

I resultatet finns kostnader relaterade till Coronapandemin om 4 968 tkr (gymnasiemåltiderna 
borträknade) varav den största posten finns hos Koncerninköp (4 833 tkr) och avser inköp av bl a 
handskar, munskydd och desinfektionsmedel utifrån stadens behov. För de sistnämnda kostnaderna, 
som berör andra förvaltningar i staden, är det i nuläget oklart var de slutliga kostnadsställena blir. 
Besked bör kunna ges tydligare i tertial 2, delårsbokslutet. 
Kostnader relaterade till Coronapandemin är så gott som omöjliga att prognostisera då de även 
påverkar verksamheter i andra hand som t ex distributionscentralen. 

Om hänsyn tas till de öronmärkta posterna, 3 665 tkr, samt de coronarelaterade kostnaderna visar 
Stadsledningskansliet ett resultat om +2 488 tkr efter tertial 1. I det resultatet ingår en obudgeterad 
kostnad för rivning och sanering på Gässlösa om 2 100 tkr samt vakanser som väger upp den 
kostnaden till viss del. 
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4.2.1 Rivning och sanering Gässlösa 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Rivning och sanering 
Gässlösa 

0 -3 785 0 -41 200 -41 200 

Under året kommer kostnader motsvarande 41,2 mnkr från Borås Energi och Miljö för rivning och 
sanering av Gässlösa enl beslut fattat i KF (KF 2019-11-20 § 261). Dessa kostnader förs under året vid 
sidan om Kommunstyrelsens driftresultat men förs vid bokslutet in detta. Orsaken till detta är att ett så 
stort belopp överskuggar övriga poster. 

4.2.2 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2019-12-31 
Utfall 2020-04 Återstår 

Organisationshälsa 30 000 4 867 1 577 23 556 

Byggbonus 14 750 8 971 533 5 246 

E-handelsstaden 3 000 840 7 2 153 

MarketPlace Borås 7 000 5 482 1 518 0 

Sociala Investeringar  313 30 -343 

Summa 54 750 20 473 3 665 30 612 

I budget 2020 saknas, till viss del, öronmärkta medel för MarketPlace Borås. Näringslivsenheten tittar 
på möjliga åtgärder för att täcka de två mnkr som saknas under 2020 och återkommer med mer 
detaljerad prognos i tertial 2, delårsbokslutet. 

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Kommunledning      

Intäkt 11 613 16 733 45 601 45 601 0 

Kostnad -53 677 -67 655 -179 121 -187 754 -8 633 

Nettokostnad -42 064 -50 922 -133 520 -142 153 -8 633 

Personaladministration      

Intäkt 3 674 3 445 2 194 2 194 0 

Kostnad -3 713 -3 462 -2 794 -2 794 0 

Nettokostnad -39 -17 -600 -600 0 
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Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

     

Intäkt 1 2 0 2 2 

Kostnad -6 208 -5 937 -18 266 -18 266 0 

Nettokostnad -6 207 -5 935 -18 266 -18 264 2 

Markreserv      

Intäkt 5 777 11 973 25 500 25 500 0 

Kostnad -2 912 -7 724 -9 257 -9 257 0 

Nettokostnad 2 865 4 249 16 243 16 243 0 

Totalförsvar och 
samhällsskydd 

     

Intäkt 2 758 1 163 3 812 3 812 0 

Kostnad -650 -1 069 -4 112 -4 112 0 

Nettokostnad 2 108 94 -300 -300 0 

Markupplåtelse för 
flerbostadshus och 
industri 

     

Intäkt 1 765 1 792 3 820 3 820 0 

Kostnad -198 -152 -601 -601 0 

Nettokostnad 1 567 1 640 3 219 3 219 0 

Markupplåtelse för 
småhus 

     

Intäkt 3 571 2 606 7 280 7 280 0 

Kostnad -124 -86 -360 -360 0 

Nettokostnad 3 447 2 520 6 920 6 920 0 

Vård och omsorg      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -470 -736 -1 410 -1 410 0 

Nettokostnad -470 -736 -1 410 -1 410 0 

Övrigt      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -140 -140 0 

Nettokostnad 0 0 -140 -140 0 

Totalt      

Intäkt 29 159 37 714 88 207 88 209 2 

Kostnad -67 952 -86 821 -216 061 -224 694 -8 633 

Nettokostnad -38 793 -49 107 -127 854 -136 485 -8 631 

Kommunledning 
Resultatet inkluderar kostnader för öronmärkta projekt samt hittills uppkomna kostnader relaterade till 
Coronapandemin. 
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5  Nämndens verksamhet 2 

5.1 Kommungemensam verksamhet 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 2 1 0 1 1 

Summa intäkter 2 1 0 1 1 

Personal 0 0 0 0 0 

Lokaler -725 -737 -2 211 -2 211 0 

Material och tjänster -38 985 -40 633 -120 839 -121 154 -315 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -39 710 -41 370 -123 050 -123 365 -315 

Buffert (endast i budget)      

Nettokostnad -39 708 -41 369 -123 050 -123 364 -314 

Kommunbidrag 39 367 41 017 123 050 123 050 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-341 -352 0 -314 -314 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-341 -352 0 -314 -314 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Det negativa utfallet per sista april kommer av ännu ej debiterad tjänst (DSO, Sjuhärads 
kommunalförbund, ska enl tidigare budgetbeslut debiteras förvaltningar och bolag) samt högre 
kostnader för STIM än budgeterat. Sistnämnda post är också den som utgör orsak till negativ prognos. 
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5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Övrig gemensam 
verksamhet 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -155 -116 -431 -315 

Nettokostnad 0 -155 -116 -431 -315 

Bidrag till 
samarbetsorganisationer 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -6 200 -6 271 -18 302 -18 302 0 

Nettokostnad -6 200 -6 271 -18 302 -18 302 0 

Näringslivsfrämjande 
åtgärder 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -725 -737 -2 211 -2 211 0 

Nettokostnad -725 -737 -2 211 -2 211 0 

Räddningstjänst      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -28 081 -29 251 -87 491 -87 491 0 

Nettokostnad -28 081 -29 251 -87 491 -87 491 0 

Kommunikationer      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -4 704 -4 956 -14 930 -14 930 0 

Nettokostnad -4 704 -4 956 -14 930 -14 930 0 

Ekonomiskt bistånd      

Intäkt 1 1 0 1 1 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 1 1 0 1 1 

Totalt      

Intäkt 1 1 0 1 1 

Kostnad -39 710 -41 370 -123 050 -123 365 -315 

Nettokostnad -39 709 -41 369 -123 050 -123 364 -314 

Övrig gemensam verksamhet 
Högre kostnader för STIM än budgeterat. 
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6 Konsekvenser av corona-viruset 

Koncerninköp står för upphandling och kostnader vad gäller olika sjukvårdsartiklar som t ex handskar, 
munskydd och desinfektionsmedel utifrån vad hela stadens verksamheter efterfrågar till 
krisberedningssamordnarna. I slutet av april är värdet av den beställda volymen ca 48 mnkr. Det är vid 
upprättandet av denna rapport oklart vilka kostnadsställen som kommer att ta vilka kostnader men det 
bör kunna tydliggöras i samband med tertial 2. 

Näringsliv har tagit fram ett erbjudande till alternativa luncher för gymnasieelever. Budget har avsatts 
till Kommunstyrelsen för detta och dess budgetram utökas allteftersom enligt utfall. 

Kommunikation har ökad aktivitet och framställer ny och uppdaterad information. 

Troligen bör färre brukare nyttja kollektivtrafiken i dessa tider men det är inget som syns i resultatet 
ännu. Eventuell effekt bör bli tydligare i tertial 2. 

 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Koncerninköp, prognos april-november -48 000 

Näringsliv, gymnasiemåltider, prognos för 
vårterminen baserat på snitt om 2 500 st 
luncher/dag, efter utfall under april 

-8 850 

Kommunikation, bl.a. annonsering och tryck utfall 
tom april 

-128 

Kollektivtrafik ? 

Summa -56 978 

7 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhet är en mänsklig rättighet och ett av de 17 globala målen i Agenda 2030. I Borås arbetar 
kommunstyrelsen för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning där 
jämställdhetsintegrering är en del av det systematiska arbetssättet. 

Arbetet med den årliga lönekartläggningen där bland annat lön, föräldraledighet och rekrytering sker 
med hänsyn till jämställdhetsperspektivet har fortlöpt. Arbetsmiljö och Samverkan som anordnas av 
Personal och Förhandling avsätts en halv dag för att diskutera jämställdhet och mänskliga rättigheter ur 
ett kommunalt- och arbetsgivarperspektiv. 

Borås stad ska vara en arbetsplats där alla känner sig välkomna. Det råder nolltolerans mot sexuella 
trakasserier och normkritik och HBTQ+ är två obligatoriska teman i det för verksamheterna framtagna 
Samhjulet som används vid arbetsplatsträffar. 

I augusti 2019 anställdes en mänskliga rättighetsstrateg som även övertog det strategiska 
jämställdhetsarbetet. Det innebar även att uppdraget flyttades från Personal och förhandling till Kvalitet 
och Utveckling samt att uppdraget utökades till att innefatta hela staden-perspektivet. Det har sedan 
dess bland annat anordnats frukostseminarium med tema mänskliga rättigheter och jämställdhet. Det 
har även upprättats en sida på Borås Stads intranät som är till för Borås Stads alla medarbetare där det 
finns metoder, verktyg och information om det internationella, nationella och lokala 
jämställdhetsarbetet. 

I Centrum för kunskap och säkerhets uppdrag ingår det att arbeta strategiskt med att förebygga och 
motverka våldsbejakande extremism samt hedersrelaterad våld och förtryck. Särskilt fokus läggs där på 
jämställdhet och genusperspektiv kopplat till både vad gäller offer och förövare. 
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På Samhällsplanering läggs ett jämställdhetsperspektiv på både strategisk samhällsplanering, 
trafikplanering och kommunens klimatarbete. Samhällsplanering har även fått uppdraget att utreda hur 
ska arbeta med Agenda 2030. Agenda 2030 är gemensamt måldokument för hela världen framtaget av 
FN för att lösa klimatkrisen och förverkliga de mänskliga rättigheterna. 

8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift april 

2020 
Avvikelse 

2020 
Prognos 

2020 

Viared Västra, åtgärder för gator 0 1 242 -1 242 1 700 

Viared Norra, åtgärder för gator 0 0 0 0 

Nordskogen, åtgärder för gator 0 0 0 0 

Utbyggnad av bostadsområden 0 0 0 0 

Fastighetsinköp 40 000 3 581 36 419 70 000 

Summa 40 000 4 823 35 177 71 700 

Analys 

Utbyggnad av industriområdet Viared Västra pågår. 

Viared Västra: Utfallet avser byggnation av rondell. Prognosen avser rondell och kompletteringar av in 
och utfarter. 

Fastighetsinköp: Inköp har gjorts av fastigheten Gåshult med syfte att bilda ett naturreservat. 
Prognosen avser strategiska inköp av såväl skogsfastigheter, bebyggda fastigheter och fastigheter i 
bytesaffärer. Under 2020 kan Borås Stad eventuellt ges möjlighet att göra ett antal strategiska 
fastighetsaffärer, vilket förklarar prognosen. 

9 Exploateringsredovisning 

Utgifter 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Utgift tom 

2019 
Budget 

utgift 2020 
Utgift jan-
april 2020 

Prognos 
total utgift 

Utbyggnad av 
industriområde Viared 
Västra 

394 700 387 080 10 000 2 979 394 700 

Utbyggnad av 
industriområde Viared 
Norra 

50 000 47 623 0 0 50 000 

Utbyggnad av 
industriområde 
Nordskogen 

80 000 70 506 15 000 8 220 80 000 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Utgift tom 

2019 
Budget 

utgift 2020 
Utgift jan-
april 2020 

Prognos 
total utgift 

Utbyggnad av övriga 
industriområden 2020 

30 000 0 5 000 0 5 000 

Utbyggnad av 
bostadsområden 2020 

30 000 30 5 000 0 5 000 

Summa 584 700 505 239 35 000 11 199 534 700 

 

Försäljning 

Tkr 
Intäkt tom 

2019 
Budget 

intäkt 2020 
Intäkt jan-
april 2020 

Prognos 
intäkt 2020 

Prognos 
total intäkt 

Försäljning av 
industritomter projekt 
Viared Västra 

-317 165 -20 000 -2 166 -17 166 -525 000 

Försäljning av 
industritomter projekt 
Viared Norra 

-62 142 0 2 530 -6 000 -68 000 

Försäljning av 
industritomter projekt 
Nordskogen 

-9 120 -60 000 -48 030 -54 030 -127 950 

Försäljning av 
bostadstomter 2020 

-1 365 -3 000 -62 -2 000 -2 000 

Försäljning av övriga 
fastigheter 2020 

-23 083 -40 000 -16 885 -56 000 -56 000 

Summa -412 875 -123 000 -64 613 -135 196 -778 950 

Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra och Nordskogen. 

Utbyggnad av övriga industriområden omfattar initiala utredningsarbeten för bland annat Södra 
Gässlösa, RV 27 - RV 41, Kyllared och Osdal samt markberedning av oexploaterad industritomt på 
gamla Viared. 

 Utbyggnad av bostadsområden utreds såsom Långesten, Fristad och Bosnäs. Under 
prognosperioden kan andra detaljplaner för nya bostadsområden komma att antas, vilket isåfall innebär 
en påbörjan av exploateringsutbyggnad. 

Försäljning av industritomter avser Viared Västra och Nordskogen. På Viared Norra har ett återköp 
skett då köparen inte hade möjlighet att fullfölja byggnation. 

Försäljning av bostadstomter, prognosen avser tomtförsäljning i exploateringsområde Kelvingatan. 

Försäljning av övriga fastigheter, utfallet avser bla bostadsområde Backadalen. Prognosen avser 
försäljning av markanvisade bostadstomter och mark för centrumverksamhet samt en  industritomt. 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Budgetuppföljning, tertial 1 2020 Kommunfullmäktige 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Budgetuppföljning, tertial 1 2020 Kommunfullmäktige godkänns och läggs till 

handlingarna. 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-12 Ulf Olsson 

  Kommunstyrelsens ordförande 

 

Datum 

2020-05-13 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 
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      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00314 1.2.4.1 

  

 

Budgetuppföljning, tertial 1 2020 Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Budgetuppföljning, tertial 1 2020 Kommunfullmäktige godkänns och läggs till 

handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Budgetuppföljning, tertial 1 2020 Kommunfullmäktige har upprättats. 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. Skrivelse 

3. Bilaga, Budgetuppföljning, tertial 1 2020 Kommunfullmäktige 

  

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Kommunfullmäktige 
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1  Inledning 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. 
Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av 
större vikt för kommunen. 

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 40 ersättare och sammanträder normalt 11 gånger per 
år då det är uppehåll under juli månad. Årets budgeterade sammanträden är genomförda enligt plan, 
dock har sammanträden hållits delvis på distans med anledning av Covid-19. 

2  Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 8 13 80 80 0 

Summa intäkter 8 13 80 80 0 

Personal -994 -976 -4 508 -4 508 0 

Lokaler -349 -364 -1 065 -1 065 0 

Material och tjänster -3 669 -1 013 -9 907 -9 907 0 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -5 012 -2 353 -15 480 -15 480 0 

Buffert (endast i budget)      

Nettokostnad -5 004 -2 340 -15 400 -15 400 0 

Kommunbidrag 5 033 5 133 15 400 15 400 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

29 2 793 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

29 2 793 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Kommunfullmäktige visar ett positivt resultat för första perioden avseende representation. Anledningen 
är att flera representationstillfällen är framflyttade till hösten med anledning av Covid-19. I övrigt har 
inte partistöd och utbildningsbidrag betalats ut till samtliga partier inom denna period. 
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2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Sammanträden -2 003 -2 049 -9 255 -9 255 0 

Partistöd -2 963 -291 -6 145 -6 145 0 

Summa -4 966 -2 340 -15 400 -15 400 0 

Kostnaderna beräknas hållas inom budget, dock kan ansökningar om utbildningsbidrag påverka 
resultatet. Ansökningar om utbildningsbidrag för tidigare år har inkommit vilket inte är budgeterat. 

3 Konsekvenser av corona-viruset 

Kommunfullmäktiges sammanträden påverkas med anledning av Covid-19. Större folksamlingar 
rekommenderas inte av Folkhälsomyndigheten vilket gör att sammanträden har hållits delvis digitalt. Av 
den anledningen kommer Kommunfullmäktiges resultat att påverkas för kostnader som uppkommit för 
utredningsarbete i den projektgrupp som startades samt teknisk utrustning. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Kostnader för teknisk utrustning i samband med 
digitala möten tom april 2020. 

2 

Förväntade kostnader, teknisk utrustning 35 

Konsulter 10 

Ökade portoavgifter 2 

Summa 49 

4 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. Dessa är: 

- Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
- Jämn fördelning av makt och inflytande. 
- Ekonomisk jämställdhet. 
- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Det finns dessutom regionala mål för Västra Götaland vilka är: 

- Långsiktiga och hållbara strukturer för jämställdhetsintegrering i Västra Götaland ska finnas. 
- Likvärdiga villkor för kvinnor och män att kombinera hem- och omsorgsarbete med lönearbete 
och/eller politiska uppdrag. 
- Den könssegregerade arbetsmarknaden ska brytas. 
- Jämställdhetsintegrerat regionalt tillväxtarbete i fråga om företagande, innovation och 
landsbygdsutveckling ska finnas. 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 

Socialdemokraterna i Borås 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunalt partistöd 2020 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas. 

 

 

 

Datum 

2020-05-05 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-08 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00412 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 

Socialdemokraterna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunalt partistöd 2020 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas.            

Sammanfattning  

Socialdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 

2019 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad           

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås 

   

Kerstin Hermansson  

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 

service 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges protokoll från 23 september 

2018 ska tillgänglighets anpassas likaså ska en föredragningslista skapas och 

tillgänglighets anpassas från 23 september 2020 och finnas på Borås Stads 

webbplats. 

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Kommunstyrelsens 

förvaltning med stöd av 8 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital 

offentlig service: 

- Inkomna handlingar  

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 

Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 

september 2020. 

 

Datum 

2020-05-14 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-05-15 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00436 2.1.1.0 

  

 

Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig 

service 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges protokoll från 23 september 

2018 ska tillgänglighets anpassas likaså ska en föredragningslista skapas och 

tillgänglighets anpassas från 23 september 2020 och finnas på Borås Stads 

webbplats. 

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Kommunstyrelsens 

förvaltning med stöd av 8 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital 

offentlig service: 

- Inkomna handlingar  

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 

Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 

september 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

2018:1937 i kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 

den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 

webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 

bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 

service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital 

service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav. 

Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, 

beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 

sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som 

med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, 

skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda 

utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största 

delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller 
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avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. Lagen syftar till att digital 

offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med 

funktionsnedsättning. 

- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 

- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), 

samt tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 

september 2020 

Men anledning av ovanstående ser Kommunstyrelsen ett behov att se över 

hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. Lagen om 

tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som 

tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 

aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har 

meddelats. Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det 

vill säga; Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska 

bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på 

uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i 

förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med 

funktionsnedsättning. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att inkomna handlingar till 

Kommunstyrelsens förvaltning ska undantas kravet på 

tillgänglighetsanpassning, Kommunstyrelsen kan inte påverka hur handlingar 

skickas in till Staden eller hur de formateras eller framställs av de som lever och 

verkar i Borås. De handlingar som Staden framställer själva ska dock anpassas 

till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar 

på boras.se där det blandas med inkomna handlingar och egenupprättade, detta 

framförallt inom nämndadministrationen. Dessa handlingar tenderar till att bli 

omfattande och undantas också tillgänglighetskravet. För att underlätta för de 

som har en funktionsnedsättning ska föredragningslistan till nämnden anpassas 

på ett sätt som gör att den blir tillgänglig och publiceras separat från den 

sammansatta filen, likaså ska ske med protokollet. 

Samtliga handlingar som inkommer till Kommunstyrelsen publiceras även i 

Stadens webbdiarium, då dessa handlingar inte tillgänglighets anpassas undantas 

även Webbdiariet tillgänglighetskraven likaså Ciceron Assistent. 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 

Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 

september 2020.               

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Instans 

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG 

Beslut gällande sommarlovsbusskorten  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Projektet Sommarlovskort pausas under 2020 och återupptas till sommaren 
2021 enligt projektet intentioner.            

Datum 

2020-05-19 Ulf Olsson 
Kommunalråd 

Datum 

2020-05-19 Annette Carlson 
Kommunalråd 

      Tillstyrkes

      Alternativt förslag

Datum 

2020-05-19 Andreas Exner 
Kommunalråd 

      Tillstyrkes

      Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00449 3.5.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 

Datum 

20200519 Svante Stomberg
Stadsdirektör 

Kc6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00449 3.5.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Beslut gällande sommarlovsbusskorten  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Projektet Sommarlovskort pausas under 2020 och återupptas till sommaren 

2021 enligt projektet intentioner.            

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisning 2018, 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 77, om att genomföra projekt 

Sommarlovskort i kollektivtrafiken under 4 år till en summa av 20 000 000 

kronor.   

Med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 föreslår 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att projektet kring sommarlovskort 

pausas under 2020 och återupptas till sommaren 2021 enligt projektet 

intentioner.    

Förslaget till beslutet baserar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 

smittskyddsläkarens avrådan, för att förhindra spridning av smitta under Covid-

19 pandemin. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Grundskolenämnden har redan 

tagit ställning i frågan om Sommarlovskort och Kommunstyrelsen har ingen 

annan uppfattning och förslår därför Kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.          

Beslutsunderlag 

1. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskorten från 

Grundskolenämnden 

2. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskort från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

3. Grundskolenämnden 

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Andreas Sikström Rubio 
Handläggare 
033 35 77 75 
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Datum 

2020-05-15 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00118 
 

  

 

Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskorten 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden fattar beslut om att i år frångå 

Kommunfullmäktiges beslut om sommarlovsbusskort regionen-runt till eleverna och 

inte dela ut några detta år. Beslutet baserar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer 

och smittskyddsläkarens avrådan, för att förhindra spridning av smitta under 

Covid19-pandemin.         

Ärendet i sin helhet 

I maj ställdes frågan till Borås Stads centrala krisledningsnämnd om lämpligheten att 

dela ut sommarlovsbusskort under rådande läge med Covid19-pandemin. 

Krisledningsnämnden har utrett frågan utifrån Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och konsulterat smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen. 

Svaren är entydiga, det inte är lämpligt att dela ut sommarlovsbusskort regionen-runt 

till eleverna denna sommar, med tanke på smittspridningsriskerna. 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Pär Arvidsson Fäldt 
Handläggare 
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Datum 

2020-05-15 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr 2020-00055 5.3.4.0 
 
 

  

 

Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskorten 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden fattar beslut om att i år frångå Kommunfullmäktiges beslut om 

sommarlovsbusskort till eleverna och inte dela ut några detta år. Beslutet baserar sig 

på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och smittskyddsläkarens avrådan, för att 

förhindra spridning av smitta under Covid19-pandemin.         

Ärendet i sin helhet 

I maj ställdes frågan till Borås Stads centrala krisledningsnämnd om lämpligheten att 

dela ut sommarlovsbusskort under rådande läge med Covid19-pandemin. 

Krisledningsnämnden har utrett frågan utifrån Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och konsulterat smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen. 

Svaren är entydiga, det är inte lämpligt att dela ut sommarlovsbusskort till eleverna 

denna sommar, med tanke på smittspridningsriskerna.                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Komplettering av Miljö-och konsumentnämndens 
reglemente 

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

 Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

 

Datum 

2020-05-20 Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag

 
 
 

Diarienummer: KS 2020-00455 1.2.2.2 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 
Datum 

2020-05-20 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 

Kristina Sköld 
Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
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2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00455 1.2.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Komplettering av Miljö-och konsumentnämndens 
reglemente 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

 Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

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

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

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

Enligt lagförslaget kommer kommunerna att utöva tillsyn och kommer att 
kunna meddela de förelägganden som behövs för att lagen och anslutande 
föreskrifter följs. Lagen innebär även att kommunerna får rätt att besluta om 
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vite ifall då bestämmelserna inte följs. Länsstyrelsen ska följa kommunernas 
verksamhet och i viss mån biträda kommunerna och Folkhälsomyndigheten får 
meddela föreskrifter om smittskyddsåtgärder och får även meddela föreskrifter 
om verkställigheten av lagen. 

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

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

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

Beslutsunderlag 

1. Reglemente Miljö-och Konsumentnämnden 
         

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Miljö-och konsumentnämnden 
2. Anna Enochsson, Författningssamlingen 
Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

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

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag  

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

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

Nämnden ska även: 

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

- Svara för kommunens konsumentrådgivning. 
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Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska 
medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs.  

 
                    
§ 3 Övrigt 
 
Det är även nämndens uppgift att; 

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

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

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

 besvara remisser från Spelinspektionen  
 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställs. 

 

 

 

Datum 

2020-05-04 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-11 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00385 3.5.2.0 Programområde 03 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2020-04-30 Annica Dahlén  

  Avdelningschef 

 

PF1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00385 3.5.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställs.        

            

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har sett över regler och villkor för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. Förslaget har även remitterats till Grundskolenämnden för 

yttrande då nämnden har ansvar för fritidshemmen.  

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

Beslutsunderlag 

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

pedagogisk omsorg 2020-04-24 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 
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Sammanträdesdatum 

2019-11-28 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 170 Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 

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

Reservationer/Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna förändringar 

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

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

Yrkanden 

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

2019-11-28 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

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

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

Omröstning begärs.    

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

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

Omröstningsresultat 

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

NEJ röstas av Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 10 röster mot 1 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut.  
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Sammanträdesdatum 

2020-04-23 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden översänder ärendet till Kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning.       

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna förändringar 

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

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

4. Grundskolenämndens yttrande, 2020-01-28 

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

2020-04-23 
Dnr 

FN 2019-00125 3.5.2.0 

  

 

Beskrivning av föreslagna förändringar: Revidering av 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg 

Beskrivning av föreslagna förändringar 

Nedan beskrivs de förändringar som föreslås i Regler och villkor för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg. I de fall de idag finns en nuvarande lydelse i 

reglerna redovisas dessa i samband med förslag till förändring, övriga förslag är 

nya tillägg. Förändringarna redovisas per rubrik.  

Genomgående i dokumentet föreslås att benämningen Stadsdelsnämnd ersätts 

med Förskolenämnden och stadsdelskontor med Förskoleförvaltningen.  

Del i reglerna avseende ansökningsförfarandet har justerats för att 

överensstämma med aktuellt förfarande och skolorganisation.  

Omfattning 

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

Tidigare lydelse 

Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 

Borås Stad. Reglerna grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) 

kapitel 8, 14 och 25. 

Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet omfattas inte av detta regelverk. 

Den verksamhetens innehåll styrs av läroplaner och Skolverkets allmänna råd. 

Ny lydelse  

Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. 

Reglerna grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kapitel 8, 14 och 25. 

Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet omfattas inte av detta regelverk. 

Definition 

De stycken avseende förälder, vårdnadshavare, förskola och fritidshem i regler 

och villkor för förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås ändras 

under rubriken definitioner: 

Definitionen förälder och vårdnadshavare föreslås ersättas med en text under 

vårdnadshavare, definitionen förälder utgår.  

Tidigare lydelse   

Förälder 

Med förälder avses biologisk förälder, adoptivförälder, fosterförälder och 

styvförälder. 
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Vårdnadshavare 

Med vårdnadshavare avses den/de som har vårdnaden om barnet. 

Ny lydelse 

Vårdnadshavare 

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

Föräldrabalken).  

Definitionen förskola föreslås förändras till nedanstående lydelse.  

Tidigare lydelse 

Förskola 

Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 6 månader-5 

år under tid då föräldrarna arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget 

behov av verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 

Ny lydelse 

Förskola 

Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn under tid då vårdnadshavare eller 

familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av 

verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 

Definitionen fritidshem föreslås förändras till nedanstående lydelse: 

Tidigare lydelse 

Fritidshem 

Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 6-13 år 

under tid då föräldrarna arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget 

behov av verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 

Ny lydelse 

Fritidshem 

Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för elever i förskoleklass och grundskola 

till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, under tid då vårdnadshavare eller 

familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för elev som har ett eget behov av 

verksamheten. Eleven är inskriven i verksamheten.  

Allmän förskola 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

kompletteras med nedanstående lydelser under rubriken Definitioner: 

Ny rubrik: Allmän förskola  

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och innebär rätt 

till avgiftsfri förskola under 525 timmar per år. Allmän förskola ingår i ordinarie 

verksamhet för barn som är inskrivna i förskola och begränsas till grundskolans läsårstider.   
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Villkor för plats 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förändras med en text med nedanstående lydelse under rubriken Förskola och 

pedagogisk omsorg. Förslaget innefattar allt i den tidigare lydelsen men är 

formulerat på ett mer inkluderande sätt.   

Tidigare lydelse 

Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller som på 

grund av vårdnadshavares sjukdom eller funktionsnedsättning behöver 

verksamheten. 

Ny lydelse 

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

omsorgsbehov.  

Ansökan och placering  

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

kompletteras med nedanstående lydelse under rubriken Ansökan och placering: 

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

arbetstid. 

Avsnittet har även förtydligats med rubriker för de stycken som avser 

förskoleplats och pedagogisk omsorg samt för fritidshem.  

Turordning 

Fördela placering på förskolorna dels utifrån önskemål och dels utifrån 

åldersstruktur 

I nuläget fördelas förskoleplatser i huvudsak efter barnens ålder (äldre barn går 

före i kön) och syskonförtur. Tillvägagångssättet skapar obalanser då vissa 

förskolor (exempelvis vid nystart) får en övervikt av yngre eller äldre barn. I 

regel tar det flera år innan en förskola får en bra balans mellan yngre och äldre 

barn. En obalans mellan yngre och äldre barn kan leda till ökad arbetsbelastning 

och sämre arbetsmiljö på förskolan.  

Juridiska aspekter 

Enligt 8 kap 15 § Skollagen ska barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära 

hemmet som möjligt. Skälig hänsyn ska också tas till barnets vårdnadshavares 

önskemål. I författningskommentaren till paragrafens införande1 uttrycks även 

att kommunen får beakta vad som krävs för ett effektivt resursutnyttjande. Vad 

Förskoleförvaltningen känner till har det inte prövats juridiskt huruvida en 

kommun får placera utifrån ålder på en enhet eller ej, samtidigt har kommunen 

historiskt haft särskilda förskolor för äldre barn. Om det finns plats på den 

önskade förskolan torde det inte innebära några merkostnader, varför det är 

rimligt att tillgodose vårdnadshavarens önskemål. I 8 kap 19 § Skollagen 

                                                      
1 prop 2009/10:165 s 715 



Borås Stad 
  Sida 

4(7) 

 

 

framgår att, om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska 

urvalet göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen 

godkänner. 

Borås Stad är ansluten till finskt förvaltningsområde, vilket ger Borås 

finskspråkiga invånare rätt till förskola som bedriv till väsentlig del på finska.   

Förslag till förändringar 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förtydligas med en text med nedanstående lydelser under rubriken Turordning, 

Huvudregel: 

• När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas till ålder vid 

fördelning av platser.   

• Fördelning av platser till speciellt utformad förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-

verksamhet eller hörselförskola) sker enligt av förvaltningens speciellt framtagna rutiner. 

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

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

plats. 

Separata köer för fritidshemsbarn och förskolebarn i dygnet runt-

verksamheten 

Dygnet runt-verksamheterna har eller har haft problem med balansen mellan 

fritidshemsbarn och förskolebarn. I Regler och villkor för förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg framgår att äldre barn (fritidshemsbarn) har förtur 

jämfört med yngre barn (förskolebarn). Lösningen för att säkerställa 

barnperspektivet och en hållbar arbetsmiljösituation har blivit att ha separata 

köer till fritidshemsverksamheten och förskoleverksamheten. 

Kommunfullmäktiges regelverk behöver därför förändras i syfte att tydliggöra 

att det är separata köer för barn i förskole- respektive fritidshemsålder. 

Förslag till förändring 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förtydligas med en ny text med nedanstående lydelse under rubriken 

Turordning, Huvudregel:  

Omsorg på obekväm arbetstid kan erbjudas efter prövning. För barn i förskoleålder 

respektive elever i fritidshemsålder tillämpas separata köer till dygnet runt-verksamheten. 

Förtur 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förändras med en text med nedanstående lydelse under rubriken Turordning, 

Förtur, första stycket.  Förslaget innefattar allt i den tidigare lydelsen men är 

formulerat på ett mer inkluderande sätt i en punkt.   

Tidigare lydelse 

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

följande: 
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• Barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling.   

• Barn/elever som på grund av vårdnadshavares sjukdom eller 

funktionsnedsättning behöver verksamheten.  

Ny lydelse 

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

följande:  

• Barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

eller barn/elever som har ett utökat omsorgsbehov.  

Regler och villkor i förskolan och fritidshem föreslås vidare kompletteras med 

en ny punkt med nedanstående lydelse under rubriken Turordning, Förtur.  

Förtur till plats i förskola kan även ges till följande:  

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

Byte av förskola för inskrivna barn 

En del förskolor i Borås Stad har hög omsättning på inskrivna barn. Det 

förekommer relativt frekvent att vårdnadshavare byter förskola kort efter eller 

under pågående inskolningsperiod. Snabbföränderliga barngrupper är varken 

bra ur barn- eller personalperspektiv. 

Genom att Förskoleförvaltningen endast hanterar överflyttningar vid två 

tillfällen per år skapas stabilare barngrupper. Undantag finns för familjer som 

flyttar längre sträckor inom kommunen.  

Juridiska perspektiv 

Enligt Skollagen 8 kap 15 § ska barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära 

hemmet som möjligt. Skälig hänsyn ska också tas till barnets vårdnadshavares 

önskemål. I författningskommentaren till paragrafens införande uttrycks även 

att kommunen får beakta vad som krävs för ett effektivt resursutnyttjande. Det 

borde inte ses som effektivt resursutnyttjande att inom en kort period behöva 

skola in samma barn flera gånger på olika förskolor.  

Förslag till förändringar 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förtydligas med ett nytt stycke med nedanstående lydelse under rubriken 

Turordning: 

Ny rubrik: Byte av förskola för inskrivna barn 

Barn som önskar byta mellan två kommunala enheter prioriteras endast vid placering i 

augusti eller januari.  

Har barnet längre än 5 km till förskolan från hemmet och den önskade förskolan ligger 

närmare prioriteras byte även vid andra placeringsperioder.  

Går syskon på olika enheter prioriteras byte till syskons enhet även vid andra 

placeringsperioder. 
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Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden besluta om omplacering. 

Vistelsetid  

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förändras till nedanstående lydelse under rubriken Vistelsetid:  

Tidigare lydelse 

Barnens vistelsetid inom förskolan bör schemaläggas med barnperspektivet i 

fokus. Den lagstiftning som gäller vuxnas arbetstid och arbetsmiljö används 

som riktmärke. 

Vistelsetiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas sammanvägda behov. Förskola 

erbjuds inte under tid då en vårdnadshavare är ledig, utom när schematiden 

understiger 15 timmar per vecka. 

Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning 

närvaro på arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete 

eller arbetsrättslig ledighet samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, 

inräknas i den totala vistelsetiden. 

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har sjuk eller 

funktionshindrad vårdnadshavare vistas i förskolan i den omfattning behovet 

motiverar.  

Med hänsyn till barnets behov av kontinuitet, social stimulans och pedagogisk 

verksamhet erbjuds alla barn som är inskrivna i förskola omsorgstid om minst 

15 timmar per vecka. 

Respektive Stadsdelsnämnd kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om 

vistelsetider utöver ovanstående.  

Ändring av vistelsetid gäller från den tidpunkt som anges i schemat, dock 

tidigast från det att schemat lämnats in. 

 
Ny lydelse 

Barns vistelsetid i förskolan schemaläggs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier. 

Vistelsetiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas sammanvägda behov.  

Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning närvaro på 

arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete eller arbetsrättslig 

ledighet samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, inräknas i den totala vistelsetiden. 

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har ett utökat omsorgsbehov, kan efter 

ansökan få beviljad utökad tid.  

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

schemat lämnats in. 

Uppgiftsskyldighet 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förtydligas med ett nytt stycke med nedanstående lydelse under rubriken 

Vistelsetid som avser vårdnadshavarens uppgiftsskyldighet.  
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Ny rubrik: Uppgiftsskyldighet 

Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter avseende anställning, studier, 

inkomst, arbetstidsschema (inklusive restid), studieschema (inklusive restid) och ledighet. 

Barnets vistelsetid och avgift fastställs utifrån lämnade uppgifter. Kontroller utifrån lämnade 

uppgifter genomförs. 

Uppsägning av plats 

Utebliven betalning  

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förändras till nedanstående lydelse under rubriken Uppsägning av plats: 

Tidigare lydelse 

Vid utebliven betalning av avgiften kan Stadsdelsnämnden säga upp platsen: 

Detta gäller inte placeringar som gjorts p.g.a. barnets behov av särskilt stöd. 

Ny lydelse 

Vid utebliven betalning kan Förskolenämnden säga upp platsen.  

Tillämpning  

Regler och villkor i förskolan och fritidshem föreslås förtydligas med en ny 

rubrik som avser tillämpning och med texten i nedanstående lydelse:   

Tillämpning 

Förskolenämnden får utfärda tillämpningsanvisningar gällande regler och villkor för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg, samt omsorg på obekväm arbetstid. 



 

 

 PM 2019-10-29 

Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Bedömning 

Föreslagna förändringar i Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

har kommunicerats för översyn utifrån juridiska aspekter.  

De förändringar som föreslås avseende fördelning av platser och byte av förskola för 

inskrivna barn kan förvisso betraktas som oprövade juridiskt, men de bedöms inte komma i 

konflikt med skollagens bestämmelser på området.  

Något juridiskt hinder för att anta Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg finns således inte. 

 

Åke Marmander 

Stadsjurist 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

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

 

Definition 
Definition av begrepp: 

 
Vårdnadshavare 

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

 
Förskola 

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

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och innebär rätt 
till avgiftsfri förskola under 525 timmar per år. Allmän förskola ingår i ordinarie verksamhet för 
barn som är inskrivna i förskola och begränsas till grundskolans läsårstider.   

 
Pedagogisk omsorg 

Med pedagogisk omsorg avses verksamhet som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, 
under tid då vårdnadshavare arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av 
verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 
 
Fritidshem 

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

Förskola och pedagogisk omsorg 

Plats i förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds barn bosatta i Sverige till dess barnet övergår till 
grundskolan.    
 
Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller 
studier (studiemedelsberättigade eller SFI), eller för barnets eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. 
 
Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga (enligt Föräldraledighetslagen) för 
annat barn erbjuds förskola 15 timmar i veckan. 
 
Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller har ett utökat 
omsorgsbehov.  
 
Fritidshem 

Plats i fritidshem erbjuds elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
 
Plats erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller 
studier (studiemedelsberättigade eller SFI), eller för elevens eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. 
 
Plats erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen 
det år då eleven fyller 10 år kan öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem. 
 
Plats erbjuds även elever som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller på grund av 
vårdnadshavares sjukdom eller funktionsnedsättning behöver verksamheten. 

 
Barn/elever i eller från annan kommun 

 
Förskola 
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om att 
denna i sin förskola ska ta emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för. 
 
Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än 
hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få 
gå i den kommunens förskola. 
 
Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta 
emot ett barn från en annan kommun. 
 

Fritidshem 
En elev från annan kommun kan tas emot i fritidshem om elevens skolgång i den mottagande 
kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola grundar sig på särskilda skäl. 
Kommunen kan även i andra fall ta emot elev från en annan kommun i sitt fritidshem. 
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Ansökan och placering 
 
Förskola och pedagogisk omsorg 
Ansökan görs till Förskoleförvaltningen via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se. 
 
Ansökan om plats för barn från en annan kommun lämnas till Förskoleförvaltningen. Ansökan 
görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se.  
 
Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg kan göras till tre placeringsalternativ inom 
hela kommunen. Vid placering prioriteras önskemål om närhet till barnets hem. Förvaltningen 
kan erbjuda annan placering än de som angivits i ansökan om det inte finns tillräckligt antal 
platser på önskade alternativ. Det kan även vara placering i annan stadsdel. 

 
Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upplysningar, skall plats 
erbjudas omedelbart eller senast inom 4 månader efter det att ansökan inlämnats. Besked om 
plats ges, om möjligt, senast en månad före placeringsdatum.  
 
Regeln om erbjudande av plats inom 4 månader tillämpas inte för omsorg på obekväm arbetstid. 
 

Beslut om placering fattas när placeringserbjudandet besvarats. Om vårdnadshavare tackar nej 
eller utan giltigt skäl inte svarar på platserbjudandet inom sju dagar avskrivs ansökan och 
vårdnadshavare får själva aktualisera nytt behov. 
 
Ändrade förhållanden som påverkar villkoren för förskoleplatsen, avgift och/eller omsorgstid, 
anmäls till Förskoleförvaltningen, anmälan görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se.  
 
Fritidshem 
Plats till fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. 
 
Beslut om placering fattas när placeringserbjudandet besvarats. Om vårdnadshavare tackar nej 
eller utan giltigt skäl inte svarar på platserbjudandet inom sju dagar avskrivs ansökan och 
vårdnadshavare får själva aktualisera nytt behov. 
 
Ändrade förhållanden som påverkar villkoren för fritidshemsplats ska anmäls till 
Förskoleförvaltningen, anmälan görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se. 
 

Turordning 
 

Huvudregel 

Om plats i förskola eller pedagogisk omsorg inte kan anvisas omedelbart, turordnas 
ansökningarna efter barnens födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta syskonets 
födelsedatum, under förutsättning av att syskonet är inskrivet alternativt söker plats inom 
verksamheten.  
 
När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas till ålder vid fördelning 
av platser.  
 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Fördelning av platser till speciellt utformad förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-
verksamhet eller hörselförskola sker enligt av förvaltningens speciellt framtagna rutiner). 
 
Förskola som bedrivs till väsentlig del på finska, erbjuds om vårdnadshavare önskar detta.  
 
Plats på fritidshem ska erbjudas så snart det framkommer att eleven har ett behov av sådan 
plats.  
 
Omsorg på obekväm arbetstid kan erbjudas efter prövning. För barn i förskoleålder respektive 
elever i fritidshemsålder tillämpas separata köer till dygnet runt verksamheten. 
 
Turordningen gäller endast till placering på lediga platser. Barn som redan är placerade kan 
aldrig mista sin plats på grund av turordningsreglerna. 

 
Förtur 

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

 Barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling, eller barn/elever som har ett utökat omsorgsbehov.  

 

Förtur till plats i förskola kan även ges enligt följande. 

 Syskon har förtur till ledig plats på förskola där äldre syskon finns placerat. 

 Barn som lämnar sin plats vid föräldraledighet har förtur till den förskola där de tidigare varit 
placerade. 

 Barn som placeras i annat boendeområde eller flyttar inom kommunen har efter sex månader 
förtur till omplacering till önskad förskola. 

 Barn i den sverigefinska minoriteten har förtur till förskola med verksamhet helt eller delvis på 
finska om vårdnadshavare har ansökt om sådan verksamhet. 

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

 
Ansökan turordnas efter barnets födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta förskoleplacerat 
syskons födelsedatum. När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas 
till ålder vid fördelning av platser. Fördelning av platser till speciellt utformad 
förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-verksamhet eller hörselförskola) sker enligt av 
förvaltningens speciellt framtagna rutiner. 
 
Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden även i övrigt besluta om att ge förtur till 
placering. 
 
Förtur gäller endast till placering på lediga platser. Barn som redan är placerade kan aldrig mista 
sin plats på grund av förtursreglerna. 
 
 
Byte av förskola för inskrivna barn 
Barn som önskar byta mellan två kommunala enheter prioriteras endast vid placering i augusti 
eller januari. 
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Har barnet längre än 5 km till förskolan från hemmet och den önskade förskolan ligger närmare 
prioriteras byte även vid andra placeringsperioder.  
 
Går syskon på olika enheter prioriteras byte till syskons enhet även vid andra placeringsperioder. 
 
Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden besluta om omplacering. 
 

Vistelsetid 
Barns vistelsetid i förskolan schemaläggs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier.  
Vistelsetiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas sammanvägda behov.  
 
Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning närvaro på 
arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete eller arbetsrättslig ledighet 
samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, inräknas i den totala vistelsetiden. 
 
Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har ett utökat omsorgsbehov, kan efter 
ansökan få beviljad utökad tid.  
 
Ändring av vistelsetid gäller från den tidpunkt som anges i schemat, dock tidigast från det att 
schemat lämnats in. 
 
Uppgiftsskyldighet 

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

Det finns möjlighet att välja mellan tre alternativ vid 15- timmarsplacering i förskola. 

 3 timmar på för- eller eftermiddagen 5 dagar i veckan Lunch ingår inte. 

 5 timmar 3 dagar i veckan. Lunch ingår. 

 6 timmar 2 dagar ena veckan och 6 timmar 3 dagar andra veckan. Detta alternativ innebär 

ett 14 dagars schema. Lunch ingår. 

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

 

Uppsägning av plats 
Uppsägning av plats skall ske senast en månad (30 dagar) innan barnets placering skall upphöra. 
Avgift tas ut under uppsägningstiden. 

Vid utebliven betalning kan Förskolenämnden säga upp platsen. 

 

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

2020-04-23 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0 
 

  

 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden översänder ärendet till Kommunstyrelsen för fortsatt 

beredning.    

Sammanfattning  

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs av 

Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor gäller för 

förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig 

på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Förskolenämnden 

ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på revidering till 

Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. Under ärendets 

beredning har Förskolenämnden skickat ärendet på remiss till Grundskole-

nämnden för inhämtande av synpunkter, detta då Grundskolenämnden är 

ansvarig för fritidshemsverksamheten.    

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 

nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 

terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid Stads-

ledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.                            

Ärendet i sin helhet 

Förskoleförvaltningen har identifierat ett antal åtgärder som skulle kunna 

minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön på förskolorna, samt öka 

tryggheten och kontinuiteten för barnen i verksamheten. För att genomföra 

åtgärderna krävs beslut av Kommunfullmäktige i form av revidering av Regler 

och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Regler och villkor 

för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg har därför setts över och ett 

förslag på revidering har tagits fram. 

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 

nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 

terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid 

Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.                             
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Förändringar som föreslås beskrivs i Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna 

förändringar: Revidering av Regler och villkor för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. 

Gällande regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

antogs av Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor 

gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna 

grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Det är 

Förskolenämnden som ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på 

revidering till Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. 

Under ärendets beredning har Förskolenämnden skickat ärendet på remiss till 

Grundskolenämnden för inhämtande av synpunkter, detta då Grundskole-

nämnden är ansvarig för fritidshemsverksamheten.    

Grundskolenämnden har i yttrande den 28 januari 2020, § 13, beslutat att 

tillstyrka ärendet. Grundskolenämnden lyfter förslag på redaktionell ändring 

samt föreslår ett tillägg. 

- På sidan 4 i förslaget till nya regler, under rubriken ”Förtur” upprepas 

ett stycke med nästan exakt samma ordalydelse. Styckena inleds med 

”Ansökan turordnas..”. Grundskolenämnden föreslår att det första 

stycket helt stryks. 

- Grundskolenämnden föreslår att under rubriken Uppgiftsskyldighet 

(sidan 5) ska framkomma i ett tillägg att vårdnadshavare ska inlämna 

arbetsschema. 

Förskolenämnden har reviderat förslaget efter Grundskolenämndens 

redaktionella synpunkt avseende upprepning av stycken.  

Grundskolenämndens förslag om tillägg avseende vårdnadshavares 

arbetsschema har beaktats och arbetats in i förslaget. Stycket avseende 

uppgiftsskyldighet har ändrats till: 

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

Barnkonsekvensanalys 

I översynen av Regler och villkor har barnets bästa beaktats. Genom att 

Förskoleförvaltningen föreslås hantera överflyttningar vid två tillfällen per år 

(undantag finns) skapas stabilare barngrupper. Överflytt när syskon är placerade 

på olika förskolor prioriteras fortsatt. Förändringen bidrar till trygghet, stabilitet 

och därmed barnets bästa. Ur barnperspektiv har det tydliggjorts att det är 

separata köer för förskolebarn och fritidshemselever till dygnet runt-

verksamhet. Förtydligandet skapar trygghet, framförallt för förskolebarnen. 

Beslutsunderlag 

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

pedagogisk omsorg   

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

fritidshem och pedagogisk omsorg.     

4. Grundskolenämndens yttrande, 2020-01-28 

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

Samverkan 

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

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Grundskolenämnden, för kännedom 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Joakim Cannerfors 
Handläggare 
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Datum 

2020-01-28 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00178 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över remiss: Regler och villkor för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar tillstyrka remissen och översänder beslutet till 

Förskolenämnden.   

Grundskolenämnden föreslår att under rubriken Uppgiftsskyldighet (sidan 5) 

ska framkomma i ett tillägg att vårdnadshavare ska inlämna arbetsschema.        

Sammanfattning 

Förskolenämnden har beslutat att skicka förslag till revidering av regler och 

villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på remiss till 

Grundskolenämnden. 

Förslaget till nytt regelverk framstår som genomtänkt och adekvat. 

Grundskolenämnden beslutar tillstyrka remissen med föreslagen redaktionell 

ändring och tillägg. Grundskolenämnden föreslår att under rubriken 

Uppgiftsskyldighet (sidan 5) ska framkomma i ett tillägg att vårdnadshavare ska 

inlämna arbetsschema.             

Ärendet i sin helhet 

Ärendet framgår i sin helhet av Förskoleförvaltningens skrivelse samt de bilagor 

som tillhör ärendet. 

På sidan 4 i förslaget till nya regler, under rubriken ”Förtur” upprepas ett stycke 

med nästan exakt samma ordalydelse. Styckena inleds med ”Ansökan 

turordnas..”. Grundskolenämnden föreslår att det första stycket helt stryks. 

I övrigt framstår det föreslagna regelverket som genomtänkt och adekvat. 

Beslutsunderlag 

1. Förskoleförvaltningens skrivelse 

2. Förskoleförvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar 

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

och pedagogisk omsorg 

4. Kommunjuristens yttrande, PM Kommentar till förslaget 
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Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Förskolenämnden. 

 

Reservation 

Västerpartiet reserverar sig till förmån för sitt yrkande att avstyrka 

tilläggsförslaget. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna 

synpunkter januari - december 2019 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-04 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-13 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00247 1.4.2.1 Programområde 01 

Handläggare: Johan Olovson 
 

Datum 

2020-04-20 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johan Olovson 
Handläggare 
033 355017 
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00247 1.4.2.1 

  

 

Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna 

synpunkter januari - december 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet läggs till handlingarna        

Sammanfattning  

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. 

Under perioden januari-december 2019 fick Stadsledningskansliet in totalt 39 
synpunkter, varav 3 vidarebefordrades till extern part. De återstående 36 
fördelades på 10 förslag, 10 frågor, 15 klagomål och 1 beröm. Flest synpunkter 
fick avdelningen Mark och exploatering. Antal synpunkter som kom in till 
Kommunstyrelsen ökade med 80 procent (16 fler) jämfört med 2018. 
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Ärendet i sin helhet 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. 

Under perioden januari-december 2019 fick Stadsledningskansliet in totalt 39 
synpunkter, varav 3 vidarebefordrades till extern part. De återstående 36 
fördelades på 10 förslag, 10 frågor, 15 klagomål och 1 beröm. Flest synpunkter 
fick avdelningen Mark och exploatering. Antal synpunkter som kom in till 
Kommunstyrelsen ökade med 80 procent (16 fler) jämfört med 2018. 

Antal inkomna synpunkter januari – december 2019 

Verksamhetsområde Antal 
Vanligaste verksamhetsspecifika 
synpunkten 

Centrum för kunskap och 
säkerhet 

3 Gängkriminalitet 

Kvalitet och utveckling 6 E-tjänster 

Ekonomistyrning 3 IT - Information 

Information 3 Information - tryckt, webb och digitala 
kanaler 

Mark och exploatering 16 Klagomål skräp 

Strategisk samhällsplanering 4 Kollektivtrafik 

Sekretariatet 1 Politiskt förslag 

Koncerninköp 0  

Personal och förhandling 0  

Totalt för förvaltningen 36  
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Fördelning kommungemensamma kriterier 

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått 
Beröm 

2019 
Fråga 
2019 

Förslag 
2019 

Klagomål 
2019 

Totalt 
2019 

Bemötande 0 0 0 1 1 

Fysisk miljö 0 6 5 9 20 

Information 0 3 2 2 7 

Tjänster 1 1 3 3 8 

Totalt 1 10 10 15 36 

Ständiga förbättringar 

Då majoriteten av synpunkterna under 2019 har handlat om frågor, förslag och 
klagomål, där förklaring eller förtydligande behövts, har information 
förtydligats i olika kanaler och frågor besvarats. 

Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade 
ärenden 

Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter 
som inkom under 
perioden januari – 

december 2019 

36 0 36 

Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har 
under året följt 
synpunktsrutinen 

Till 
större 
delen 

Några få ärenden gick över tiden och i vissa fall 
svarades det utanför systemet istället för via det 
som det borde gjorts. Dialoger lades i dessa fall in i 
efterhand. Handläggare har informerats om hur 
ärenden ska hanteras för att undvika detta i 
framtiden. I vissa fall har handläggare bytts ut och 
ny funktion skapats för att bättre kunna svara på 
synpunkterna. 

Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

3 
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Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna synpunkter 

januari – juni 2019. 

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2019. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-04 Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-08 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00176 1.4.2.1 Programområde 01 

Handläggare: Johan Olovson 
 

Datum 

2020-04-22 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johan Olovson 
Handläggare 
033 355017 
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00176 1.4.2.1 

  

 

Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet läggs tillhandlingarna        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. 

Totalt sett fick Borås Stad in 2233 synpunkter under 2019. Det är en ökning 
med 20 procent från 2018 (1862 st) och en ökning med 109 procent sedan 
2016. 

Av 2019 synpunkter var 80 procent klagomål, 9 procent var förslag, 9 procent 
var frågor och 2 procent var beröm. 

Flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen med 60 procent (1348 st) av totala 
antalet synpunkter. 

 

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 
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I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. 

Totalt sett fick Borås Stad in 2233 synpunkter under 2019. Det är en ökning 
med 20 procent från 2018 (1862 st) och en ökning med 109 procent sedan 
2016. 

Av 2019 synpunkter var 80 procent klagomål, 9 procent var förslag, 9 procent 
var frågor och 2 procent var beröm. 

Flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen med 60 procent (1348 st) av totala 
antalet synpunkter. 

Antal inkomna synpunkter januari – december 2019 

Verksamhetsområde Antal 
Vanligaste verksamhetsspecifika 
synpunkten 

Kommunstyrelsen 36 Klagomål skräp 

Lokalförsörjningsnämnden 67 Markskötsel 

Samhällsbyggnadsnämnden 5 Ovårdade tomter, tillgänglighet, för hög mur 

Servicenämnden 47 vinterväghållning, markrenhållning, 
avstängningar 

Tekniska nämnden 1348 Olika synpunkter och klagomål på 
färdtjänsttrafik. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

18 Klagomål Miljötillsyn 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

217 Belysning, klotter bänkar, skadegörelse 
skyltar (exempel: slocknad lampa vid 
motionsspår) 

Kulturnämnden 19 Klagomål för avsaknad av att ta med sig vagn 
in på Knacka på, nedläggning av Göta 
bibliotek och att ett par datorer på Norrby 
bibliotek inte fungerat. Klagomål och förslag 
kring skulpturer och minnesmärken. 

Förskolenämnden 73 Synpunkterna har varit gällande hur 
förskolornas avdelningar är organiserade 
avseende åldersgrupper, brister i omsorg och 
tillsyn, omsättning av personal, materiella 
klagomål, språkförbistring, behov av 
förskoleplats, synpunkter på utemiljön och 
Förskolenämndens åtgärdsplan. 

Grundskolenämnden 58 Klagomål - Tjänst - Organisation 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

10 Datorfrågor, Klagomål - kost, 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

30 Klagomål kring hantering av tjänsten i 
pågående utredningar 

Arbetslivsnämnden 7 Klagomål 
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Verksamhetsområde Antal 
Vanligaste verksamhetsspecifika 
synpunkten 

Sociala omsorgsnämnden 33 Frågor om insatser och synpunkter på 
utförandet av stöd, service och omsorg. 

Vård- och äldrenämnden 265 Klagomål på tjänst och fysisk miljö 

Totalt för förvaltningen 2233  

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått 
Beröm 

2019 
Fråga 
2019 

Förslag 
2019 

Klagomål 
2019 

Totalt 
2019 

Bemötande 10 2 2 126 140 

Fysisk miljö 17 132 159 1 050 1 358 

Information 1 30 11 54 96 

Tjänster 9 36 21 536 602 

Totalt 37 200 192 1 700 2 129 

Ständiga förbättringar 

Kommunstyrelsen 
Då majoriteten av synpunkterna under 2019 har handlat om frågor, förslag och 
klagomål, där förklaring eller förtydligande behövts har information förtydligats 
och frågor besvarats. 

Lokalförsörjningsnämnden 
Förvaltningen har regelbundna möten med upphandlade entreprenörer för 
markskötsel. Felanmälningar från verksamheterna avseende markskötsel 
hanteras skyndsamt. 
 
Servicenämnden 
De synpunkter som kom in under 2019 har merparten inte varit av den 
karaktären att det rört sig om förbättringar vi kunnat genomföra. När det gäller 
klagomålen på markrenhållning i centrum, d.v.s. att arbetet påbörjas tidigt och 
att maskinljuden stör de boende har vi börjat undersöka om det finns mer 
tystgående alternativ till de sopmaskiner vi använder i nuläget. 

Tekniska nämnden 

Flera synpunkter är frågor som rör gräsklippning, ogräsrensning, tömning av 
sopkärl i kombination med frågor och önskemål kring skötsel av stigar, 
motionsleder samt park- och grusvägar. Här sker löpande en dialog med våra 
entreprenörer för att driftsavtalen ska följas och avvikelser åtgärdas och 
motsvarande dialog med allmänheten, vad som ska göras, när och varför. 

Mycket önskemål om nya anläggningar i park- och naturmiljö (ex. belysning, 
papperskorgar och hundlatriner) och många önskemål om skötsel/gallring av 
skog och naturmark. Varje verksamhetsansvarig väger de inkomna önskemålen 
mot förutsättningarna för respektive verksamhet (ex. ekonomiska, drifttekniskt 
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möjliga, skogligt lämpliga etc.) före beslut om eventuellt utförande. 

Synpunkter som är önskemål om ny belysning åker vi alltid ut och utvärderar på 
plats för att se om behovet finns. Exempelvis: önskemål om att ta bort 
nattsläckningen av belysningen mellan Gånghester och Dalsjöfors (så att det 
lyser hela natten) det har vi gjort. När vi får synpunkter på att det dröjer för 
lång tid att åtgärda felen förklarar vi varför det dröjer, om det finns en 
anledning eller så påtalar vi för vår entreprenör att de inte håller de åtgärdstider 
som finns och ställer krav på dem att åtgärda felet. 

Under 2019 har investeringsbudgeten för trygghetsskapande åtgärder där 
belysning är en del överskridits. Ett större utrymme för investering men 
framförallt drift behövs för att möta efterfrågan på ytterligare belysning av 
lekplatser och parkvägar. En skötselplan för den tätortsnära skogen på park- 
och naturmark har färdigställts under hösten och kan nu bidra som ett 
värdefullt underlag i prioriteringen av skötselinsatser och i dialogen med 
medborgarna. Under året har ett flertal nya papperskorgar tagits i drift. 

Flest synpunkter som kommit in under perioden rör siktskymmande och 
inväxande vegetation i vägområden för GC-vägar, gator och vägar. Här pågår 
ett arbete med att reda ut ”Ansvarsfördelning Gata-Park” och vem som 
ansvarar för vad. Sedan ett par år har vi tagit hem utförande i egen regi (OSA-
enheten) för att skapa samordningsvinster/bättre kostnadskontroll för 
förvaltningen men driften försvåras över att vägområdesansvaret inte är fullt 
utrett. Ansvarsutredning väntas färdigställas under 2020. 

Synpunkter rörande ”Riskträd”, ”Vindfälld skog”, ”Schaktåterställningar”, 
”Nedskräpning”, ”Körskador” och ”Fel på anläggning” omförs till 
Felanmälningar eller motsvarande och hanteras av respektive 
verksamhetsansvarig och åtgärdas löpande 

Beträffande schaktåterställning har det varit kaotiskt ett tag pga fiberboomen. 
Detta håller i sig fortfarande. Normalt återställs ca 15 000 m2 men i dagsläget är 
det över 150 000 m2 /år, vilket är tio gånger mer än vanligt och medborgarna 
känner självklart av detta. Bör minska drastiskt efter nästa år då vi hoppas vara 
klara. 

En klar förbättring som genomförts under året gällande inkomna synpunkter är 
att vi nu för tiden har en kontaktperson från taxibolaget som har ansvaret för 
Borås området, kontaktperson har bra insyn i Borås området. Det vi märkt är 
att vi och vårdnadshavarna får snabbare återkoppling gällande synpunkterna 
som inkommer. 

Miljö- och konsumentnämnden 
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så 
varit möjligt beaktats för framtiden. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har nu i dagarna infört funktionen 
"felanmälan" vilket kommer underlätta arbetet framöver. En del av de 
synpunkter som inkommit tidigare kommer troligtvis passa bättre som 
felanmälan. När det kommer in felanmälningar av enklare karaktär kommer 
förvaltningen kunna vidarebefordra den via Infracontrol till ansvariga utförare 
via Infracontrol-appen. När väl arbetet är utfört, kvitteras den och på så sätt 
avslutas. Fram tills början av 2020 har förvaltningens handläggare gjort 
arbetsbeställningen via telefon- eller mailkontakt. 
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Kulturnämnden 
Vi följer rutiner och håller utbildningar vid semester så att 
synpunktshanteringen upprätthålls. Information har även lämnats till 
verksamhetschefer om att rapportera in synpunkter som inkommer via mejl 
eller brev direkt till verksamheten för att lättare kunna följas upp. 

Förskolenämnden 
De inkomna synpunkterna har blivit omhändertagna inom respektive 
verksamhet. 

Två av synpunkterna har resulterat i att en utredning har startats på 
förvaltningen, andra synpunkter har lett till förtydligande och 
uppmärksammande av rutiner och flertalet synpunkter har medfört dialog 
mellan vårdnadshavare och rektor. Några synpunkter har åtgärdats genom att 
lämna information om hur man söker arbete på Borås Stad. I de fall synpunkter 
har berört fastighet eller angränsande omgivning till förskola har kontakt tagits 
med fastighetsförvaltare eller berörd förvaltning. En synpunkt har resulterat i 
att information har tagits bort från PingPong. 

Synpunkterna har inte resulterat i några större förändringar eller utveckling på 
övergripande förvaltningsnivå. 

Grundskolenämnden 
Grundskoleförvaltningen har fortsatt arbeta med att aktivt informera 
allmänheten om möjligheten att lämna in synpunkter via 
synpunktshanteringssystemet. Förhoppningen med detta är bland annat att 
ärenden som tidigare gått såpass långt att en anmälan till Barn- och 
elevombudet och Skolinspektionen har skett, istället ska komma huvudmannen 
till känna i ett betydligt tidigare skede och omgående kunna hanteras. 

En stor del av synpunkterna berör kostverksamheten. Både enskilda och 
gemensamma åtgärder har vidtagits för att exempelvis förbättra informationen 
till elever, personal och vårdnadshavare i skolornas serveringar samt utveckla 
arbetet med matråd. Syftet med denna information är att öka medvetenheten 
och skapa engagemang hos elever, personal och vårdnadshavare kring 
kostverksamhetens arbete med minskat matsvinn och matens klimatpåverkan. 
Detta påbörjades under 2019 och kommer att utvecklas ytterligare under 2020. 

En stor del av synpunkterna berör skolors organisation och bemanning. Frågan 
gällande tillgång till personal och främst behörig personal är en prioriterad fråga 
för grundskolenämnden. Arbetet med bemanning planeras, genomförs och följs 
upp löpande och är en central del i samtliga skolors samt förvaltningens 
verksamhetsplan. 

Även om antalet inkomna synpunkter under 2019 ökat jämfört med samma 
period föregående år, är totalt sett antalet inkomna synpunkter anmärkningsvärt 
få, sett till verksamhetens storlek. Anledningen till detta låga antal bedöms bero 
på att de som lämnar synpunkter till Grundskolenämndens verksamhet 
fortfarande ofta vänder sig direkt till en verksamhetsföreträdare med sin 
synpunkt istället för att skicka in dem via systemet. Arbetet med att sprida 
informationen om möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt förbättra 
arbetet med hanteringen av inkomna synpunkter är ständigt pågående. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Det finns inget generellt mönster i de inkomna synpunkterna som ger skäl att se 
över något särskilt område. Däremot har några specifika synpunkter gett skäl att 
vidta åtgärder. 
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Rutin för frånvarorapportering har förändrats så att aktiviteter som skolan 
anordnar inte rapporteras som ogiltig frånvaro. 

Efter synpunkter kring en incident vid arrangemanget "Skolkampen" ses arbetet 
över för att säkerställa ordningen, tex. med mer personal på plats och 
förberedelser inför arrangemanget. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
En av synpunkterna handlade om att vid ett tillfälle skickades sekretessmaterial i 
ett oförslutet kuvert. Detta ledde till att rutinerna sågs över. 
 
En synpunkt berörde bemötande gentemot närstående när socialtjänsten har 
kontakt med en klient. Detta medförde att verksamheten förde dialog kring 
detta. Bemötande är ett område som alltid behöver uppmärksammas och 
utvecklas. 
 
En synpunkt rörde möjlighet att vara anonym i samband med en orosanmälan 
samt hur man informerar anmälaren om vad som kommer att tas upp när 
socialtjänsten möter den som anmälan gäller. Denna har lett till ett lärande och 
tydliggörande av hur verksamheten agerar i dessa situationer. 
 
Ett antal synpunkter berör handläggning och dokumentation i utredningar kring 
myndighetsutövning. När det gäller myndighetsutövning t.ex. utredningar 
utifrån orosanmälningar eller utredningar som leder fram till beslut som gäller 
tvångsvård finns ofta olika bilder av situationen och behövliga insatser. 
verksamheten arbetar här med dialog och kommunikation . Detta är ett område 
så ständigt behöver uppmärksammas, förbättras och utvecklas. Årets 
synpunkter har bidragit till detta. 

Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsförvaltningen har mottagit totalt 7 synpunkter under perioden 
januari-december 2019. Av framförda synpunkter var 6 klagomål och 1 fråga. 
Återkoppling har begärts i 3 fall. 

Utöver de 7 har 1 inkommen synpunkt vidarebefordrats. 

Synpunkterna har utgjort underlag för granskning, förbättring och utveckling av 
förfaranden och rutiner. 2 av synpunkterna avser samma ärende och dessa har 
lett till en rutinförändring på enheten gällande telefoni vid avslutad tjänst. 

Sociala omsorgsnämnden 
Vid jämförelse av antal inkomna synpunkter 2017-2019 är antalet relativt 
konstant. En ökning ses år 2017 om 47 synpunkter där majoritet rörde privata 
utförare. Flera åtgärder vidtogs därför mellan 2018-2019. Bland annat 
upprättades en uppföljningsplan för att säkerställa en god kvalitet i 
verksamheterna och att utföraren genomförde det som var beskrivit i anbudet 
och i förfrågningsunderlag. Likaså inleddes en regelbunden samverkan och 
dialog en gång varje kvartal. Det tydliggjordes också, gentemot brukare, 
närstående och personal, vilka krav Sociala omsorgsförvaltningen ställer på 
utföraren. Transparensen och regelbunden uppföljning kan ses som åtgärder 
som lett till att antal synpunkter på privat verksamhet har minskat och att 
utföraren idag genomför uppdraget i Borås Stad på ett bra sätt. 

En lärdom under 2019 är att inkomna synpunkter från och med 2020 kommer 
ingå som en del i förvaltningens analysteam. Synpunkter/klagomål kommer 
tillsammans med förvaltningens individavvikelser, Lex Sarah och Lex Maria 
utgöra en i förvaltningens systematiska analys. Analysen presenteras två gånger 
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per år för förvaltningsledning och utgör ett underlag för prioritering och 
målstyrning i arbetet med ständiga förbättringar. 

Att omhänderta och analysera de synpunkter som inkommer i verksamheten 
utgör också en del i det kvalitetsarbete som ställs på varje enhetschef att 
genomföra i sin verksamhet. Därför kommer också enhetscheferna i 
förvaltningen under 2020 få en sammanställning av sina olika resultat. En annan 
åtgärd för att skapa bättre följsamhet är att rutinen för synpunktshantering lyfts 
in i det kvalitetsdokument som upprättats för Sociala omsorgsförvaltningens 
nio olika utförare inom verkställigheten. Kvalitetsdokumentets syfte är att 
tydliggöra vilka kvalitetskrav som ställs på förvaltningens verksamheter utifrån 
lagkrav, föreskrifter och Borås Stads policys och rutiner. Genom att rutinen för 
synpunktshantering har tydliggjorts och ingår som en del av fler i förvaltningens 
kvalitetskrav, är förhoppningen att medvetandegöra och förbättra följsamheten 
till rutinen jämfört med idag. Sociala omsorgsförvaltningen behöver dock aktivt 
fortsätta arbetet för att få synpunkter/klagomål att bli en viktig del i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Vård- och äldrenämnden 
Synpunktshanteringen är en del i förvaltningens egenkontroll som innebär en 
systematisk uppföljning två gånger per år på alla enheter och ingår i 
verksamhetens ledningssystem. 

Analysteamet som startades under 2018 i syfte att arbeta mer systematiskt för 
att lära av avvikelser och synpunkter kommer under 2020 att utveckla arbetet 
ytterligare genom att fördjupa analysen inom vissa områden 

Inkomna synpunkter om att det brister i svenska språket har lett till att 
nämnden utbildat 42 språkombud under 2019 som ska vara stöd till 
medarbetarna. Ett utvecklingsområde inför 2020 är att se över hur bilkörning 
och parkering sker då det inkommer många synpunkter i hemtjänsten om 
bilkörning. Under 2019 har alla medarbetare inom myndighet fått genomföra en 
utbildning i samtalsmetodik i syfte att ge ett gott bemötande vid planeringar. 

Synpunkter på taxan för vård och omsorg har resulterat i att en genomlysning 
nu görs. Det arbetet beräknas vara klart under senare delen av 2020. 

Synpunkter följs upp och åtgärdas också på individnivå. Vid uppföljning på 
individnivå kan det vara svårt att hitta mönster som leder till övergripande 
utvecklings- och förbättringsarbeten, däremot kan utveckling/förbättring ske på 
enheten och för den enskilde. 

Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade 
ärenden 

Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter 
som inkom under 
perioden januari – 

december 2019 

2165 2 2167 

Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 
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  Status Kommentar 

Borås Stad har 
under året följt 
synpunktsrutinen 

Till 
större 
delen 

Kommunstyrelsen: 
Några få ärenden gick över tiden och i vissa fall 
svarades det utanför systemet istället för via det som 
det borde gjorts.Dialoger lades i dessa fall in i 
efterhand. Handläggare har informerats om hur 
ärenden ska hanteras för att undvika detta i 
framtiden.I vissa fall har handläggare bytts ut och ny 
funktion skapats för att bättre kunna svara på 
synpunkterna. Samhällsbyggnadsnämnden:Ett ärende 
avslutades efter att tidsfristen gått ut.  
Tekniskanämnden: Rutinen är rätt så inarbetad inom 
förvaltningen. Det som vi strävar efter att bli ännu 
bättre på är att återkoppla inom den tiden som anges i 
Borås Stads rutinbeskrivning, för hantering av 
synpunkter. Vi är på god väg att uppnå målet som är 
0% obesvarade synpunkter inom 10 arbetsdagar. 
Miljö- och konsumentnämnden Dröjde med 
återkoppling i ett par av ärendena. Fritids- och 
folkhälsonämnden Förvaltningen har följt rutinen till 
större delen. En del av de lite mer komplicerade 
ärendena har inte besvarats i tid. Kulturnämnden: 
Förvaltningen har tre ärenden där tiden för 
synpunktshanteringen har överstigit 10 dagar. Ett från 
2019-03-13 där det skett kommunikation mellan 
synpunktslämnaren och förvaltningen, därför är 
handläggningstiden längre. Ett från 2019-08-10 där 
synpunktshanteringssystemet inte fungerat att svara i 
och där ansvarig för förvaltningen inte fått notifikation 
om ärendet. Ett från 2019-08-30 där ansvarig 
handläggare varit två dagar sen att svara 
synpunktslämnaren. Vi ser över våra rutiner och ser till 
att gå igenom dessa regelbundet. Vi har även sett till 
att verksamheter har fler handläggare för att inte bli 
sårbara vid eventuell sjukdom och semester. 
Förskolenämnden Under 2019 har ett arbete skett för 
att implementera rutinen på förvaltningen. 
Grundskolenämnden: Förvaltningen använder sig 
regelbundet av rutinen i samband med 
Synpunktshantering Individ- och 
familjeomsorgsnämnden Samtliga synpunkter har 
hanterats och alla som lämnat synpunkter och inte 
varit anonyma har fått återkoppling.Det går bra att i 
systemet följa händelsegången och vilken åtgärd som 
gjorts.En förbättrad dokumentation i Infracontrol-
systemet gentemot föregående år kan märkas. 
Sociala omsorgsnämnden Antal inrapporterade 
synpunkter har varit relativ konstant mellan 2017-
2019.Analysen är att det dock borde vara fler inkomna 
synpunkter i förhållande till antal insatser och tjänster 
som sker dagligen på Sociala 
omsorgsförvaltningen.Enligt rutin är svarstiden 10 
arbetsdagar. Under 2019 har 13 synpunkter av 33 
överskridit denna gräns. Vård- och äldrenämnden Alla 
inkomna synpunkter återkopplas och följsamheten till 
rutinen harförbättrats. 
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Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

41 

Totalt sett 41 st, flest vidarebefodrade ärenden hade Lokalförsörjningsnämnden följt av Fritids- och 
folkhälsonämnden 

               

 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Individ- 

och familjeomsorgsnämnden 

2. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 

Servicenämnden 

3. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 

Förskolenämnden 

4. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 

Grundskolenämnden 

5. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden 

6. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Miljö- och 

konsumentnämnden 

7. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 

Arbetslivsnämnden 

8. Redovisning av  inkomna synpunkter januari – december 2019 från Tekniska 

nämnden 

9. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från Sociala 

omsorgsnämnden 

10. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från Fritids- 

och folkhälsonämnden 

11. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 

Kulturnämnden 

12. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 
december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Byggnadsinspektion 4 Ovårdade tomter, tillgänglighet, för hög mur 

Lantmäteri/Namnberedning 1 Gatunamn 

   

   

   

Totalt för förvaltningen 5  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 0 4 4 

Information 0 1 0 0 1 

Tjänster 0 0 0 0 0 

Totalt 0 1 0 4 5 

4 Ständiga förbättringar 

Antalet inkomna synpunkter är för lågt för att förvaltningen ska kunna analysera och dra några 
slutsatser kring förbättringsområden och förändrat arbetssätt. Alla tjänster och verksamhet är under 
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ständig utveckling och förbättring. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

5 0 5 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Ett ärende avslutades efter att tidsfristen gått ut 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 

 



Inkomna synpunkter 2019‐07‐01‐2019‐12‐31 

Ärende 4. Seglora 5:5 

Registrerat: 2019‐12‐04 

Besvarat: 2019‐12‐05 

Avslutat : 2019‐12‐15 

En halvt raserad ladugård som förstör byn. Har varit så lääänge. Ser inte så inbjudande ut att åka till 

campingen som ligger ca 400 meter därifrån.  

Åtgärd: vi har registrerat ett ingripandeärende BN 2019‐002237 samt skickat information om 

registrerat ingripandeärende till fastihetsägaren. 



Inkomna synpunkter 2019-01-01- 2019-06-30 

Ärende 1:  
Registrerat: 2019-02-03 
Besvarat: 2019-02-13 
Avslutat: 2019-02-14 

”Vi har tidigare gjort anmälan om att vår granne på  byggt en för hög mur 
mot vår utfart till , grannen har ålagts att sänka muren vilket ej har skett, vi 
menar att detta utgör en akut trafikfara mot bakgrund av att många av eleverna på 
Montessoriskolan går, cyklar och åker skateboard nerför  
Ett flertal incidenter har skett, lyckligtvis har ingen ännu kommit till skada. 
Vi uppmanar därför Borås stad att utfärda ett vitesföreläggande mot fastighetsägaren 

 så att en sänkning av muren sker.” 

Åtgärd: Bygglov är sökt och beviljat 2015 för muren. Plan- och bygglovavdelningen 
registrerar synpunkterna och undersöker om muren följer beviljat bygglov 
 

 







Inkomna synpunkter 2019‐07‐01‐2019‐12‐31 

Ärende 1. Jällbygatan  

Registrerat: 2019‐11‐12 

Besvarat: 2019‐11‐14 

Avslutat : 2019‐11‐21 

 

 

Varför har Jällbygatan döpts om till Källungagatan?  

Det står inget om detta på er hemsida.  

Tacksam för ett klarläggande och varför denna skylt kom upp. 

 

Åtgärd: Se bifogat svar från Daniel Front 



1

Marie Feldt

Från: Daniel Front
Skickat:

Ämne: Jällbygatan/Källungagatan

Hej  
Vi har byta namn på delar av Jällbygatan då det kommer att byggas nya hus på kvarterna Tvåkanten och 
Femkanten (se kartskiss).  
Vi varde att byta namn på sträckan fram till svängen för att undvika att boende på gatan skulle bli tvungna 
att ändra sin adress. Jällbygatan 1 ligger nämligen efter de nya kvarteren.  
Hade vi inte ändrat namn så skulle de som har och även i framtiden kommer att har Jällbygatan som sin 
adress fått byta ut sina siffror till exempel hade kanske Jällbygatan 2 blivit Jällbygatan 14. 
Jag skickar även med utdrag ur protokollet då du kan se motiveringen och sträckningen. När tekniska 
förvaltningen satte upp den nya skylten flyttade de då Jällbygatans skyllt till svängen eller tog dom bara 
bort den?  
Om de inte satte upp skylten igen så återkom till mig så skall jag prata med tekniska.  
 
Vi har i detta fallet inte varit i kontakt med boende då ingen adress har ändrats hade vi ändrat adresserna 
hade vi tagit kontakt med de boende i god tid. 
Hoppas detta förklara varför vi har ändrat namn, trevlig helg.  
 

 
 



2

 
 
Daniel Front 
Sekreterare namnberedningen  
Lantmäterimyndigheten i Borås Stad 
501 80 Borås  
Tel: 033‐358523 
E‐post: daniel.front@boras.se 
 



Inkomna synpunkter 2019‐07‐01‐2019‐12‐31 

Ärende 3.   

Registrerat: 2019‐09‐05 

Besvarat: 2019‐09‐16 

Avslutat : 2019‐11‐25

Hur är det möjligt att det får stå ofärdig byggnation hur länge som helst. Detta hus brann ju för mer 

än 10 år sedan. Hyresvärden har ju inte förmåga att göra klart eländet. Vem i Borås stad har hand om 

detta? 

Åtgärd: På   finns inget ärende, men vi förmodar att det är   

som ärendet avser.  

Samhällsbyggnadsnämnden har varit i kontakt med fastighetsägaren ett flertal gånger. Det finns nu 

ett bygglovsbeslut (juli 2019) och startbesked för att färdigställa byggnationen.  

Fastighetsägaren har därmed två år på sig att påbörja och fem år på sig att färdigställa åtgärden. 

Nämnden utreder även ett ingripande på samma fastighet rörande ovårdad tomt. 





 
 

 

 

Redovisning av inkomna 

synpunkter januari-december 

2019 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

    Fastställd 2020-02-27 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Byggnadsinspektion 4 Ovårdade tomter, tillgänglighet, för hög mur 

Lantmäteri/Namnberedning 1 Gatunamn 

   

   

   

Totalt för förvaltningen 5  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 0 4 4 

Information 0 1 0 0 1 

Tjänster 0 0 0 0 0 

Totalt 0 1 0 4 5 

4 Ständiga förbättringar 

Antalet inkomna synpunkter är för lågt för att förvaltningen ska kunna analysera och dra några 
slutsatser kring förbättringsområden och förändrat arbetssätt. Alla tjänster och verksamhet är under 
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ständig utveckling och förbättring. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

5 0 5 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Ett ärende avslutades efter att tidsfristen gått ut 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Daniel Front 
Sekreterare namnberedningen  
Lantmäterimyndigheten i Borås Stad 
501 80 Borås  
Tel: 033‐358523 
E‐post: daniel.front@boras.se 
 



Inkomna synpunkter 2019-01-01- 2019-06-30 

Ärende 1: Katrinebergsgatan 2 
Registrerat: 2019-02-03 
Besvarat: 2019-02-13 
Avslutat: 2019-02-14 

”Vi har tidigare gjort anmälan om att vår granne på Furugatan 4 byggt en för hög mur 
mot vår utfart till Furugatan, grannen har ålagts att sänka muren vilket ej har skett, vi 
menar att detta utgör en akut trafikfara mot bakgrund av att många av eleverna på 
Montessoriskolan går, cyklar och åker skateboard nerför Furugatan. 
Ett flertal incidenter har skett, lyckligtvis har ingen ännu kommit till skada. 
Vi uppmanar därför Borås stad att utfärda ett vitesföreläggande mot fastighetsägaren 
(Furugatan 4) så att en sänkning av muren sker.” 

Åtgärd: Bygglov är sökt och beviljat 2015 för muren. Plan- och bygglovavdelningen 
registrerar synpunkterna och undersöker om muren följer beviljat bygglov 
 

 



Inkomna synpunkter 2019‐07‐01‐2019‐12‐31 

Ärende 3. Katrinehöjd 10 

Registrerat: 2019‐09‐05 

Besvarat: 2019‐09‐16 

Avslutat : 2019‐11-25

Hur är det möjligt att det får stå ofärdig byggnation hur länge som helst. Detta hus brann ju för mer 

än 10 år sedan. Hyresvärden har ju inte förmåga att göra klart eländet. Vem i Borås stad har hand om 

detta? 

Åtgärd: På Katrinedalsgatan 19 finns inget ärende, men vi förmodar att det är Katrinedalsgatan 27 

som ärendet avser.  

Samhällsbyggnadsnämnden har varit i kontakt med fastighetsägaren ett flertal gånger. Det finns nu 

ett bygglovsbeslut (juli 2019) och startbesked för att färdigställa byggnationen.  

Fastighetsägaren har därmed två år på sig att påbörja och fem år på sig att färdigställa åtgärden. 

Nämnden utreder även ett ingripande på samma fastighet rörande ovårdad tomt. 



Inkomna synpunkter 2019‐07‐01‐2019‐12‐31 

Ärende 4. Seglora 5:5 

Registrerat: 2019‐12‐04 

Besvarat: 2019‐12‐05 

Avslutat : 2019‐12‐15 

En halvt raserad ladugård som förstör byn. Har varit så lääänge. Ser inte så inbjudande ut att åka till 

campingen som ligger ca 400 meter därifrån.  

Åtgärd: vi har registrerat ett ingripandeärende BN 2019‐002237 samt skickat information om 

registrerat ingripandeärende till fastihetsägaren. 
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Redovisning av inkomna synpunkter till 
Kulturförvaltningen 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens redovisning av inkomna 
synpunkter januari-december 2019.        

Sammanfattning av ärendet 

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har ökat till 19 inlämnade 
synpunkter under 2019 mot 12 motsvarande period 2018. Det beror på att 
rutiner har setts över och att synpunkter som är inskickade till medarbetares 
mejl har lagts in i synpunktshanteringssystemet.    

Förvaltningen har till stor del följt rutinen. Förvaltningen har tre ärenden där 
tiden för synpunktshanteringen har överstigit 10 dagar. Ett från 2019-03-13 där 
det skett kommunikation mellan synpunktslämnaren och förvaltningen, därför 
är handläggningstiden längre. Ett från 2019-08-10 där 
synpunktshanteringssystemet inte fungerat att svara i och där ansvarig för 
förvaltningen inte fått notifikation om ärendet. Ett från 2019-08-30 där ansvarig 
handläggare varit två dagar sen att svara synpunktslämnaren.  

Förvaltningen ser över rutinerna och går igenom dessa regelbundet. 
Förvaltningen har även sett till att verksamheter har fler handläggare för att inte 
bli sårbara vid eventuell sjukdom och semester.              

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019, Kulturnämnden                  

 

 
Vid protokollet 

 
Linnea Dahlin  Eva-Lotta Franzén 
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Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 

2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens redovisning av inkomna 

synpunkter januari-december 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har ökat till 19 inlämnade 

synpunkter under 2019 mot 12 motsvarande period 2018. Det beror på att 

rutiner har setts över och att synpunkter som är inskickade till medarbetares 

mejl har lagts in i synpunktshanteringssystemet.    

Förvaltningen har till stor del följt rutinen. Förvaltningen har tre ärenden där 
tiden för synpunktshanteringen har överstigit 10 dagar. Ett från 2019-03-13 där 
det skett kommunikation mellan synpunktslämnaren och förvaltningen, därför 
är handläggningstiden längre. Ett från 2019-08-10 där 
synpunktshanteringssystemet inte fungerat att svara i och där ansvarig för 
förvaltningen inte fått notifikation om ärendet. Ett från 2019-08-30 där ansvarig 
handläggare varit två dagar sen att svara synpunktslämnaren.  
Vi ser över våra rutiner och ser till att gå igenom dessa regelbundet. Vi har även 
sett till att verksamheter har fler handläggare för att inte bli sårbara vid eventuell 
sjukdom och semester.              

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019, Kulturnämnden                                

Samverkan 

FSG 2020-02-18 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har ökat till 19 inlämnade synpunkter under 2019 
mot 12 motsvarande period 2018. Det beror på att rutiner har setts över och att synpunkter som är 
inskickade till medarbetares mejl har lagts in i synpunktshanteringssystemet. 

  

  

  

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Textilmuseet 4 Beröm för arrangemang och bemötande 

Biblioteken i Borås 5 Klagomål för avsaknad av att ta med sig vagn in på 
Knacka på, nedläggning av Göta bibliotek och att ett par 
datorer på Norrby bibliotek inte fungerat 

Lördagsbarn 1 Klagomål på en barnteater 

Kulturkontoret 2 Förslag på att ha museiverksamhet i Rockborgen och en 
fråga om att få köpa möbler från Stadsbiblioteket 

Kulturförvaltningen 1 Fråga om var ett konstverk befinner sig 

Konstmuseet 5 Klagomål angående skulpturer samt förslag om skulptur 
och minnesmärke 

Tisdagar 1 Klagomål om innehållet på Tisdagar 

   

Totalt för förvaltningen 19  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 1 0 0 0 1 

Fysisk miljö 0 4 3 5 12 

Information 0 1 0 0 1 

Tjänster 1 1 0 3 5 

Totalt 2 6 3 8 19 

4 Ständiga förbättringar 

Vi följer rutiner och håller utbildningar vid semester så att synpunktshanteringen upprätthålls. 
Information har även lämnats till verksamhetschefer om att rapportera in synpunkter som inkommer 
via mejl eller brev direkt till verksamheten för att lättare kunna följas upp. 

  

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

19 0 19 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen  

Förvaltningen har tre ärenden där tiden för synpunktshanteringen har överstigit 10 dagar. Ett från 
2019-03-13 där det skett kommunikation mellan synpunktslämnaren och förvaltningen, därför är 
handläggningstiden längre. Ett från 2019-08-10 där synpunktshanteringssystemet inte fungerat att svara 
i och där ansvarig för förvaltningen inte fått notifikation om ärendet. Ett från 2019-08-30 där ansvarig 
handläggare varit två dagar sen att svara synpunktslämnaren. 

Vi ser över våra rutiner och ser till att gå igenom dessa regelbundet. Vi har även sett till att 
verksamheter har fler handläggare för att inte bli sårbara vid eventuell sjukdom och semester. 
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7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 

 



 
 

 

 

Redovisning av inkomna 

synpunkter januari-december 

2019 

Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 

 

 

 

  



Fritids- och folkhälsonämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 2(5) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................... 3 

2 Antal inkomna synpunkter januari – december 2019 ............................. 3 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................ 4 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................................ 4 

4 Ständiga förbättringar............................................................................... 4 

5 Avslutade synpunktsärenden .................................................................. 4 

6 Synpunktsrutinen ...................................................................................... 4 

7 Vidarebefordrade ärenden ........................................................................ 5 

 

  



Fritids- och folkhälsonämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 3(5) 

1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. Varje förvaltning ansvarar för att 
ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två 
gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp 
synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Antalet inkomna synpunkter har mer än fördubblat jämfört med tidigare år (januari-december 2018, 
antal inkomna synpunkter 99 stycken). Orsaken till det ökade antalet inkomna synpunkter kan vara 
flera, men den största anledningen ökningen är troligtvis Borås Stads centrala samt förvaltningens egna 
satsning i att marknadsföra felanmälan- och synpunktssystemet. Information om hur man skickar in 
felanmälan och synpunkten till kommunen finns nu på de flesta av våra anläggningar och 
friluftsområden. 

Likt tidigare år är det synpunkter gällande spår och leder samt våra kommunala friluftsbad som står för 
de flesta av de inkomna synpunkterna/felanmälningarna. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Spår och leder 78 Belysning, klotter bänkar, skadegörelse skyltar (exempel: 
slocknad lampa vid motionsspår) 

Kommunala badplatser 77 Nedskräpning/sophantering, skadegörelse av grillplats 
eller livräddningsutrustning samt trasig brygga (exempel: 
skadegörelse av grillplatser och bryggor) 

Idrottshallar/idrottsplatser 24 Trasig belysning, parkeringar, nedskräpning (exempel: 
avställd bil på idrottsplats) 

Badenheten 17 Öppettider, fotoförbud (exempel: önskemål om tydligare 
skyltar om fotoförbud) 

Mötesplatser och öppen 
ungdomsverksamhet 

14 Tillgänglighet och öppettider (exempel: Svårt att ta sig 
fram med rullstol) 

Förvaltningsövergripande 6 Gäller andra aktörer (exempel: café inte öppet på 
Almenäs, synpunkt vidarebefordrad) 

Borås Rent och Snyggt 1 Askkoppar 

   

Totalt för förvaltningen 217  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 11 11 

Fysisk miljö 4 4 16 147 171 

Information 0 3 0 9 12 

Tjänster 0 3 1 7 11 

Totalt 4 10 17 174 205 

205st av synpunkterna var kategoriserade enligt tabellen, 12st är okategoriserade och visas inte i tabellen 

4 Ständiga förbättringar 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har nu i dagarna infört funktionen "felanmälan" vilket kommer 
underlätta arbetet framöver. En del av de synpunkter som inkommit tidigare kommer troligtvis passa 
bättre som felanmälan. När det kommer in felanmälningar av enklare karaktär kommer förvaltningen 
kunna vidarebefordra den via Infracontrol till ansvariga utförare via Infracontrol-appen. När väl arbetet 
är utfört, kvitteras den och på så sätt avslutas. Fram tills början av 2020 har förvaltningens handläggare 
gjort arbetsbeställningen via telefon- eller mailkontakt. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

217 0 217 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Förvaltningen har följt rutinen till större delen. En del 
av de lite mer komplicerade ärendena har inte 
besvarats i tid. 
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7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

12 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Anvisning 
 

Här kan förvaltningen skriva en inledande text till sin redovisning. Sammanfattningar, förklaringar 
och viktiga slutsatser som förvaltningen vill lyfta fram kan föras fram här. 

Totalt 33 synpunkter har inkommit under 2019. 31 utav dessa berör egen verksamhet och två rör 
externa utförare. Inkomna synpunkter har under 2019 behandlats var och en för sig. Analysen är att det 
rimligtvis borde vara fler registrerade synpunkter i förhållande till de insatser och tjänster som utförs 
dagligen på Sociala omsorgsförvaltningen. 

De synpunkter som inkommit är spridda över flera verksamhetsområden vilket gör det svårt att dra 
några generella slutsatser. Den övergripande analysen visar dock att det främst handlar om synpunkter 
på utförandet av stöd, service och omsorg samt frågor och synpunkter på beslut/ej beviljade insatser. 
Det framkommer också att det är avsaknad av information eller missnöje med svaret den enskilde eller 
dennes företrädare fått som föranleder synpunkten. Synpunkterna är fördelade enligt följande: 

 Bemötande: 2 

 Fysisk miljö: 3 

 Information: 6 

 Tjänster: 22 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Anvisning 
 

Med verksamhetsområde avses de områden dit synpunkten kan fördelas inom förvaltningen. 
Med vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten avses den mest förekommande synpunkten hos 
respektive områden. 
Möjlighet finns att lägga till det antal rader som behövs 

 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Myndighetsutövning 9 Frågor om insatser och ej verkställda beslut. 
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Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Gruppboende LSS 11 Frågor om insatser och synpunkter på utförandet av stöd, 
service och omsorg. 

Servicebostad LSS 2 Synpunkter på utförandet av stöd, service och omsorg. 

Daglig verksamhet 1 Nedläggning av en daglig verksamhet 

Förvaltningsledning 3 Uppföljning av privata utförare, kontaktpolitiker samt 
synpunkter på utförandet av stöd, service och omsorg 

Privat utförare 2 Synpunkter på utförandet av stöd, service och omsorg 

Hemsjukvård 2 Synpunkter på utförandet av hälso- och sjukvård. 

AKL, LSS-team och korttid 3 Synpunkter på utförandet av stöd, service och omsorg 

Totalt för förvaltningen 33  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Anvisning 
 

Fyll i hur synpunkterna fördelade sig på kommungemensamma kriterierna. För att få ut hur de olika 
kriterierna fördelar sig över varandra få ni ”exportera statistiken från utvärderingskriterierna till 
kalkylprogram” och därefter sortera i excelfilen. 
 
Tabellens första kolumn (verksamhetsmått) avser de kommungemensamma kriterierna. 

 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande    2 2 

Fysisk miljö    3 3 

Information  1  5 6 

Tjänster  2  20 22 

Totalt  3  30 33 

4 Ständiga förbättringar 

Anvisning 
 

Har någon av synpunkterna som inkom januari-december resulterat i förändringar eller utveckling av 
arbetet? Ge gärna några exempel på hur förvaltningen använt sig av synpunkterna i sitt arbete med 
ständiga förbättringar. Vilka resultat eller åtgärder har det lett till? Om så inte är fallet förklara varför 
och berätta om ni tänkt göra detta i framtiden? 
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Vid jämförelse av antal inkomna synpunkter 2017-2019 är antalet relativt konstant. En ökning ses år 
2017 om 47 synpunkter där majoritet rörde privata utförare. Flera åtgärder vidtogs därför mellan 2018-
2019. Bland annat upprättades en uppföljningsplan för att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna 
och att utföraren genomförde det som var beskrivit i anbudet och i förfrågningsunderlag. Likaså 
inleddes en regelbunden samverkan och dialog en gång varje kvartal. Det tydliggjordes också, gentemot 
brukare, närstående och personal, vilka krav Sociala omsorgsförvaltningen ställer på utföraren. 
Transparensen och regelbunden uppföljning kan ses som åtgärder som lett till att antal synpunkter på 
privat verksamhet har minskat och att utföraren idag genomför uppdraget i Borås Stad på ett bra sätt. 

En lärdom under 2019 är att inkomna synpunkter från och med 2020 kommer ingå som en del i 
förvaltningens analysteam. Synpunkter/klagomål kommer tillsammans med förvaltningens 
individavvikelser, Lex Sarah och Lex Maria utgöra en i förvaltningens systematiska analys. Analysen 
presenteras två gånger per år för förvaltningsledning och utgör ett underlag för prioritering och 
målstyrning i arbetet med ständiga förbättringar. 

Att omhänderta och analysera de synpunkter som inkommer i verksamheten utgör också en del i det 
kvalitetsarbete som ställs på varje enhetschef att genomföra i sin verksamhet. Därför kommer också 
enhetscheferna i förvaltningen under 2020 få en sammanställning av sina olika resultat. En annan åtgärd 
för att skapa bättre följsamhet är att rutinen för synpunktshantering lyfts in i det kvalitetsdokument 
som upprättats för Sociala omsorgsförvaltningens nio olika utförare inom verkställigheten. 
Kvalitetsdokumentets syfte är att tydliggöra vilka kvalitetskrav som ställs på förvaltningens 
verksamheter utifrån lagkrav, föreskrifter och Borås Stads policys och rutiner. Genom att rutinen för 
synpunktshantering har tydliggjorts och ingår som en del av fler i förvaltningens kvalitetskrav, är 
förhoppningen att medvetandegöra och förbättra följsamheten till rutinen jämfört med idag. Sociala 
omsorgsförvaltningen behöver dock aktivt fortsätta arbetet för att få synpunkter/klagomål att bli en 
viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Anvisning 
 

Tabellen avser de synpunkter som inkom under perioden januari – december. Fyll i totalt antal 
avslutade, respektive icke avslutade synpunkter. 
 

 
 

 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

32 1 33 
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6 Synpunktsrutinen 

Anvisning 
 

Ange i vilken grad förvaltningen lyckats följa rutinen genom välja status i rullgardinslistan samt 
kommentera/förklara valet. 

 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Delvis Antal inrapporterade synpunkter har varit relativ 
konstant mellan 2017-2019. Analysen är att det dock  
borde vara fler inkomna synpunkter i förhållande till 
antal insatser och tjänster som sker dagligen på 
Sociala omsorgsförvaltningen. Enligt rutin är svarstiden 
10 arbetsdagar. Under 2019 har 13 synpunkter av 33 
överskridit denna gräns. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Anvisning 
 

Ange hur många synpunkter som förvaltningen vidarebefordrat/avböjt till externa bolag, föreningar 
eller organisationer. 

 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Asfalt/gatsten/plattor 136 Diverse synpunkter samt scenarier på hål i asfalten, 
ofärdiga asfalteringar och fibergrävningar runt om i 
staden. 

Belysning 42 Allmänna frågor om belysning samt önskemål om bättre 
belysning på vissa ställen. 

Broar/Tunnlar/murar 12 Synpunkter kring tunnlar som ofta blir belagda med 
vatten. 

Inkorg/ Övrigt 11 Diverse olyckor som har inträffat samt tekniska fel på 
våran hemsida. 

Dagvatten/Dike/Vattendrag 12 Klagomål på vattenpölar. 

Grindar/Trafikljus/Vägmärken 33 Synpunkter på skyltningar, trafikljus. 

Klotter 14 Anmälan om klotter på allmänplats. 

Park och lekplatser 172 Synpunkter om renhållning och underhåll av lekplatser 
och parker. Önskemål om belysning, fler sopkärl. 

Renhållning 128 Synpunkter på diverse nedskräpning runt om i staden. 

Skog 108 Synpunkter på röjning och trädnedtagning. Frågor som 
berör skötsel av skogar. Önskemål om gallring. 

Skolskjuts/färdtjänst 266 Olika synpunkter och klagomål på färdtjänsttrafik. 

Trafik/Trafik frågor 259 Önskemål av olika anpassningar  inom trafik frågor. 

Vinterväghållning 155 Klagomål och frågor om snöröjning 

Totalt för förvaltningen 1348  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande  1  64 65 

Fysisk miljö 13 114 126 704 957 

Information 1 4 3 31 39 

Tjänster  1  286 287 

Totalt 14 120 129 1 085 1 348 

4 Ständiga förbättringar 

Flera synpunkter är frågor som rör gräsklippning, ogräsrensning, tömning av sopkärl i kombination 
med frågor och önskemål kring skötsel av stigar, motionsleder samt park- och grusvägar. Här sker 
löpande en dialog med våra entreprenörer för att driftsavtalen ska följas och avvikelser åtgärdas och 
motsvarande dialog med allmänheten, vad som ska göras, när och varför. 

Mycket önskemål om nya anläggningar i park- och naturmiljö (ex. belysning, papperskorgar och 
hundlatriner) och många önskemål om skötsel/gallring av skog och naturmark. Varje 
verksamhetsansvarig väger de inkomna önskemålen mot förutsättningarna för respektive verksamhet 
(ex. ekonomiska, drifttekniskt möjliga, skogligt lämpliga etc.) före beslut om eventuellt utförande. 

Synpunkter som är önskemål om ny belysning åker vi alltid ut och utvärderar på plats för att se om 
behovet finns. Exempelvis: önskemål om att ta bort nattsläckningen av belysningen mellan Gånghester 
och Dalsjöfors (så att det lyser hela natten) det har vi gjort. När vi får synpunkter på att det dröjer för 
lång tid att åtgärda felen förklarar vi varför det dröjer, om det finns en anledning eller så påtalar vi för 
vår entreprenör att de inte håller de åtgärdstider som finns och ställer krav på dem att åtgärda felet. 

Under 2019 har investeringsbudgeten för trygghetsskapande åtgärder där belysning är en del 
överskridits. Ett större utrymme för investering men framförallt drift behövs för att möta efterfrågan 
på ytterligare belysning av lekplatser och parkvägar. En skötselplan för den tätortsnära skogen på park- 
och naturmark har färdigställts under hösten och kan nu bidra som ett värdefullt underlag i 
prioriteringen av skötselinsatser och i dialogen med medborgarna. Under året har ett flertal nya 
papperskorgar tagits i drift. 

Flest synpunkter som kommit in under perioden rör siktskymmande och inväxande vegetation i 
vägområden för GC-vägar, gator och vägar. Här pågår ett arbete med att reda ut ”Ansvarsfördelning 
Gata-Park” och vem som ansvarar för vad. Sedan ett par år har vi tagit hem utförande i egen regi 
(OSA-enheten) för att skapa samordningsvinster/bättre kostnadskontroll för förvaltningen men driften 
försvåras över att vägområdesansvaret inte är fullt utrett. Ansvarsutredning väntas färdigställas under 
2020. 

Synpunkter rörande ”Riskträd”, ”Vindfälld skog”, ”Schaktåterställningar”, ”Nedskräpning”, 
”Körskador” och ”Fel på anläggning” omförs till Felanmälningar eller motsvarande och hanteras av 
respektive verksamhetsansvarig och åtgärdas löpande 

Beträffande schaktåterställning har det varit kaotiskt ett tag pga fiberboomen. Detta håller i sig 
fortfarande. Normalt återställs ca 15 000 m2 men i dagsläget är det över 150 000 m2 /år, vilket är tio 
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gånger mer än vanligt och medborgarna känner självklart av detta. Bör minska drastiskt efter nästa år då 
vi hoppas vara klara. 

En klar förbättring som genomförts under året gällande inkomna synpunkter är att vi nu för tiden har 
en kontaktperson från taxibolaget som har ansvaret för Borås området, kontaktperson har bra insyn i 
Borås området. Det vi märkt är att vi och vårdnadshavarna får snabbare återkoppling gällande 
synpunkterna som inkommer. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

1347 1 1348 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Rutinen är rätt så inarbetad inom förvaltningen. Det 
som vi strävar efter att bli ännu bättre på är att 
återkoppla inom den tiden som anges i Borås 
Stadsrutinbeskrivning, för hantering av synpunkter. Vi 
är på god väg att uppnå målet som är 0% obesvarade 
synpunkter inom 10 arbetsdagar. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

 

Synpunkter som inte hanteras av Tekniska förvaltningen skickas vidare till rätt mottagare. De flesta 
ärenden som vidarebefordrades handlar om klotter på privat fastighet samt förseningar eller klagomål 
på färdtjänstresor och skolskjuts. Dessa ärenden vidarebefordrades till Polisen respektive Taxi för 
åtgärder. Även på synpunkter där vi inte är väghållare, vidarebefordrades vi till Trafikverket. 
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Redovisning av inkomna synpunkter 2019 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga redovisning av 

inkomna synpunkter 2019 till handlingarna samt översända denna till 

Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 

synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 

medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 

inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 

redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 

upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 

avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 

fördelning över verksamhetsområden och kriterier. Nämnden redovisar också 

eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Antalet inkomna synpunkter under 2019 jämfört med tidigare år har ökat, från 

1284 år 2018 till 1348 år 2019. Införandet av systemet Infracontrol har 

inneburit att medborgarna på ett mer tillgängligt sätt kan lämna sina synpunkter. 

Detta tror vi är en anledning till ett ökat antal inkomna synpunkter.                  

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Gunnar Isackson 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Försörjningsenheten 2 Klagomål 

Fixartjänst 1 Klagomål 

Boråsregionens etableringscenter 2 Klagomål 

Återbruk 1 Klagomål 

Administration 1 Fråga 

Totalt för förvaltningen 7  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 1 1 

Fysisk miljö 0 0 0 0 0 

Information 0 1 0 1 2 

Tjänster 0 0 0 4 4 

Totalt 0 1 0 6 7 
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4 Ständiga förbättringar 

Arbetslivsförvaltningen har mottagit totalt 7 synpunkter under perioden januari-december 2019. Av 
framförda synpunkter var 6 klagomål och 1 fråga. Återkoppling har begärts i 3 fall. 

Utöver de 7 har 1 inkommen synpunkt vidarebefordrats. 

Synpunkterna har utgjort underlag för granskning, förbättring och utveckling av förfaranden och 
rutiner. 2 av synpunkterna avser samma ärende och dessa har lett till en rutinförändring på enheten 
gällande telefoni vid avslutad tjänst. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

7 0 7 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut  

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

1 
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Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 

2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättad redovisning av synpunkter januari – 

december 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 

synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 

medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 

inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 

redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 

upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Arbetslivsnämnden redovisas antalet inkomna och 

avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 

fördelning över verksamhetsområden och kriterier.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019.                                

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. Vi ska ta emot 
både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. Alla synpunkter kan lämnas 
anonymt, men om man önskar återkoppling behöver kontaktuppgifter anges. Inom två arbetsdagar ska 
en bekräftelse lämnas på att synpunkten kommit in och vem som tar hand om den. I de fall 
återkoppling önskas ska detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså ska ansvarig handläggare meddela när en 
eventuell åtgärd är gjord. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Miljötillsyn 12 Klagomål 

Miljöstrategiska avdelningen 4 Förslag 

Livsmedelskontroll 2 Klagomål 

Totalt för förvaltningen 18  

Det har under 2019 inkommit 25 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 25 synpunkter har 7 
fördelats till annan organisation. Av de återstående 18 synpunkterna som fördelats inom förvaltningen 
avsåg 14 klagomål och 4 förslag. 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 4 14 18 

Information 0 0 0 0 0 

Tjänster 0 0 0 0 0 
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Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Totalt 0 0 4 14 18 

Det har under 2019 inkommit 25 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 25 synpunkter har 7 
fördelats till annan organisation. De återstående 18 synpunkterna har fördelats internt på 
Miljöförvaltningen. Av dessa 18 synpunkter ville 10 av synpunktslämnarna ha återkoppling. 
Synpunkterna fördelades enligt följande: 

12 till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö. Avsåg 3 st nedskräpningsärenden (miljöfarligt avfall intill 
en bäck, nedskräpning vid en bilfirma, nedskräpning inomhus), 4 st klagomål på fiskmåsar, 4 st 
klagomål på buller (3 st byggen, 1 st Borås lokaltrafik) och 1 st klagomål på skabbräv. 

4 till Miljöstrategiska avdelningen - Förslag - Fysisk miljö. Alla 4 avsåg invasiva växter. 

2 till Livsmedelskontroll – Klagomål – Fysisk miljö. Båda 2 avsåg nya rökförbudet. 

Till annan organisation: 
7 st till Borås Rent & Snyggt/Håll Sverige Rent - samtliga avsåg nedskräpning i naturen. 

4 Ständiga förbättringar 

De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit möjligt beaktats för 
framtiden. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

18 0 18 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Dröjde med återkoppling i ett par av ärendena. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

7 

Av de totalt 25 synpunkterna har 7 stycken fördelats till Borås Rent & Snyggt/Håll Sverige Rent. 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Anvisning 
 

Här kan förvaltningen skriva en inledande text till sin redovisning. Sammanfattningar, förklaringar 
och viktiga slutsatser som förvaltningen vill lyfta fram kan föras fram här. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Anvisning 
 

Med verksamhetsområde avses de områden dit synpunkten kan fördelas inom förvaltningen. 
Med vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten avses den mest förekommande synpunkten hos 
respektive områden. 
Möjlighet finns att lägga till det antal rader som behövs 

 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Administration 3 Datafrågor 

Kost och lokaler 3 Klagomål, kost 

Värdegrund 1 Ordning och trygghet 

Övrigt 3 Övrigt 

   

   

Totalt för förvaltningen 10  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Anvisning 
 

Fyll i hur synpunkterna fördelade sig på kommungemensamma kriterierna. För att få ut hur de olika 
kriterierna fördelar sig över varandra få ni ”exportera statistiken från utvärderingskriterierna till 
kalkylprogram” och därefter sortera i excelfilen. 
 
Tabellens första kolumn (verksamhetsmått) avser de kommungemensamma kriterierna. 

 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande    2 2 

Fysisk miljö      

Information    1 1 

Tjänster  1 1 5 7 

Totalt  1 1 8 10 

4 Ständiga förbättringar 

Anvisning 
 

Har någon av synpunkterna som inkom januari-december resulterat i förändringar eller utveckling av 
arbetet? Ge gärna några exempel på hur förvaltningen använt sig av synpunkterna i sitt arbete med 
ständiga förbättringar. Vilka resultat eller åtgärder har det lett till? Om så inte är fallet förklara varför 
och berätta om ni tänkt göra detta i framtiden? 

Det finns inget generellt mönster i de inkomna synpunkterna som ger skäl att se över något särskilt 
område. Däremot har några specifika synpunkter gett skäl att vidta åtgärder. 

Rutin för frånvarorapportering har förändrats så att aktiviteter som skolan anordnar inte rapporteras 
som ogiltig frånvaro. 

Efter synpunkter kring en incident vid arrangemanget "Skolkampen" ses arbetet över för att säkerställa 
ordningen, tex. med mer personal på plats och förberedelser inför arrangemanget. 
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5 Avslutade synpunktsärenden 

Anvisning 
 

Tabellen avser de synpunkter som inkom under perioden januari – december. Fyll i totalt antal 
avslutade, respektive icke avslutade synpunkter. 
 

 
 

 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

10  10 

6 Synpunktsrutinen 

Anvisning 
 

Ange i vilken grad förvaltningen lyckats följa rutinen genom välja status i rullgardinslistan samt 
kommentera/förklara valet. 

 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut  

7 Vidarebefordrade ärenden 

Anvisning 
 

Ange hur många synpunkter som förvaltningen vidarebefordrat/avböjt till externa bolag, föreningar 
eller organisationer. 

 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 

2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

inkomna synpunkter för perioden januari – december 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 

inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 

redovisas för respektive nämnd. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redovisat synpunkter som 

inkommit till nämnden under 2019 i det digitala rapporteringsverktyget Stratsys. 

En utskriftsversion av rapporten återfinns i bilaga 1.             

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019.    

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 19 februari 2020 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium. 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Antalet inkomna synpunkter till Grundskoleförvaltningen har ökat jämfört med samma period 
föregående år, 58 inlämnade synpunkter under 2019 mot 53 motsvarande period 2018. 

En stor del av synpunkterna berör kostverksamheten. Majoriteten av dessa är klagomål gällande att 
maten inte räcker till eller att rätter som serveras inte är kända för elever. En förklaring till detta kan 
vara att kostverksamheten arbetar med minskat matsvinn och klimatanpassade menyer inom ramen för 
klimatomställning. Detta betyder exempelvis att pasta och potatis kokas, samt salladsbuffén fylls på 
flera gånger under serveringstiden för att minska matsvinn och att eleverna ibland behöver vänta några 
minuter för att få färskt lagad mat. Inom arbetet med klimatanpassade menyer lagar kokarna medvetet 
så klimatsmart mat som möjligt. Detta innebär en variation av olika typer av maträtter med minsta 
klimatpåverkan som kostverksamheten har i uppdrag att introducera för eleverna. Dessa rätter kan 
upplevas som okända för elever, som då väljer att inte prova nya rätter. 

Majoriteten av synpunkterna riktad emot skolor berör klagomål på organisationen. Vårdnadshavare 
upplever brist på behörig personal och hög personalomsättning både i grundskolan och fritidshem samt 
otillräcklig bemanning i fritidshem och elevhälsan. En förklaring till synpunkterna kan härledas till den 
allmänna problematik gällande behörig bemanning och personalbrist inom grundskolan, fritidshem och 
elevhälsan som finns i Borås stad likt i landets kommuner. (Skolinspektionen Årsrapport 
2018, 2018:8449) 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Kvalitet och utveckling 4 Klagomål - Tjänst - Övrigt 

Olika skolenheter 28 Klagomål - Tjänst - Organisation 

Kost och lokalvård 26 Klagomål - Tjänst- Kost 

Totalt för förvaltningen 58  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 0 2 2 

Information 0 2 0 1 3 

Tjänster 1 2 1 49 53 

Totalt 1 4 1 52 58 

4 Ständiga förbättringar 

Grundskoleförvaltningen har fortsatt arbeta med att aktivt informera allmänheten om möjligheten att 
lämna in synpunkter via synpunktshanteringssystemet. Förhoppningen med detta är bland annat att 
ärenden som tidigare gått såpass långt att en anmälan till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen 
har skett, istället ska komma huvudmannen till känna i ett betydligt tidigare skede och omgående kunna 
hanteras. 

En stor del av synpunkterna berör kostverksamheten. Både enskilda och gemensamma åtgärder har 
vidtagits för att exempelvis förbättra informationen till elever, personal och vårdnadshavare i skolornas 
serveringar samt utveckla arbetet med matråd. Syftet med denna information är att öka medvetenheten 
och skapa engagemang hos elever, personal och vårdnadshavare kring kostverksamhetens arbete med 
minskat matsvinn och matens klimatpåverkan. Detta påbörjades under 2019 och kommer att utvecklas 
ytterligare under 2020. 

En stor del av synpunkterna berör skolors organisation och bemanning. Frågan gällande tillgång till 
personal och främst behörig personal är en prioriterad fråga för grundskolenämnden. Arbetet med 
bemanning planeras, genomförs och följs upp löpande och är en central del i samtliga skolors samt 
förvaltningens verksamhetsplan. 

Även om antalet inkomna synpunkter under 2019 ökat jämfört med samma period föregående år, är 
totalt sett antalet inkomna synpunkter anmärkningsvärt få, sett till verksamhetens storlek. Anledningen 
till detta låga antal bedöms bero på att de som lämnar synpunkter till Grundskolenämndens verksamhet 
fortfarande ofta vänder sig direkt till en verksamhetsföreträdare med sin synpunkt istället för att skicka 
in dem via systemet. Arbetet med att sprida informationen om möjligheten att lämna synpunkter via 
systemet samt förbättra arbetet med hanteringen av inkomna synpunkter är ständigt pågående. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

58 0 58 
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6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut Förvaltningen använder sig regelbundet av rutinen i 
samband med synpunktshantering 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Redovisning av inkomna synpunkter 1 januari till 31 

december 2019  

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna upprättad redovisning av inkomna synpunkter 1 januari till 31 

december 2019 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.       

Ärendet i sin helhet 

I denna redovisning redovisar Grundskolenämnden antalet inkomna och 

avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 

fördelning över verksamhetsområden och kriterier. Under perioden har 58 

synpunkter inkommit via systemet och majoriteten är av typen klagomål – 

tjänster.      

Antalet inkomna synpunkter till Grundskoleförvaltningen har ökat jämfört med 

samma period föregående år, 58 inlämnade synpunkter under 2019 mot 53 

motsvarande period 2018. Totalt sett är dock antalet inkomna synpunkter 

fortsatt anmärkningsvärt få, sett till verksamhetens storlek. Anledningen till 

detta låga antal bedöms bero på att de som lämnar synpunkter till 

Grundskolenämndens verksamhet fortfarande ofta vänder sig direkt till en 

verksamhetsföreträdare med sin synpunkt istället för att skicka in dem via 

systemet. Arbetet med att sprida informationen om möjligheten att lämna 

synpunkter via systemet samt förbättra arbetet med hanteringen av inkomna 

synpunkter är ständigt pågående.               

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 

(Grundskolenämnden)                               

Samverkan 

FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Förskolenämnden kan konstatera att under 2019 har antalet inkomna synpunkter ökat. Det har 
inkommit 73 synpunkter, i jämförelse med 2018 då det inkom 17 synpunkter. Nämnden har under 2019 
arbetat aktivt med att implementera rutinen för synpunktshantering genom informationsinsatser till 
rektorerna. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 
december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Verksamhet 35 Synpunkterna har varit gällande hur förskolornas 
avdelningar är organiserade avseende åldersgrupper, 
brister i omsorg och tillsyn, omsättning av personal, 
materiella klagomål, språkförbistring, behov av 
förskoleplats, synpunkter på utemiljön och 
Förskolenämndens åtgärdsplan. 

HR 6 Synpunkterna har varit önskan om arbete samt 
synpunkter gällande förvaltningens julkväll. 

Kvalitet och utveckling 1 Synpunkt gällande hur dokumentationen i PingPong 
förmedlas. 

Ekonomi 2 Synpunkter gäller planering av byggnation av förskola 

Förskoleförvaltningen 8 Synpunkterna gäller bland annat placeringar och 
fristående verksamhet. 

Öppen verksamhet 21 Samtliga synpunkter avser förändring på Öppna förskolan 
Kristineberg, att sluta sälja nybakta frallor förutom en 
avseende mobila förskolan turschema. 

Totalt för förvaltningen 73  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 Förslag 
2019 

Klagomål 
2019 Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 4 4 

Fysisk miljö 0 0 3 14 17 

Information 0 6 2 1 9 

Tjänster 0 5 0 36 41 

Totalt 0 11 5 55 71 

För två inkomna synpunkter har ingen fördelning av kriterier gjorts, därav redovisas 71 i totalen istället för 73. 

4 Ständiga förbättringar 
De inkomna synpunkterna har blivit omhändertagna inom respektive verksamhet. 

Två av synpunkterna har resulterat i att en utredning har startats på förvaltningen, andra synpunkter har 
lett till förtydligande och uppmärksammande av rutiner och flertalet synpunkter har medfört dialog 
mellan vårdnadshavare och rektor. Några synpunkter har åtgärdats genom att lämna information om 
hur man söker arbete på Borås Stad. I de fall synpunkter har berört fastighet eller angränsande 
omgivning till förskola har kontakt tagits med fastighetsförvaltare eller berörd förvaltning. En synpunkt 
har resulterat i att information har tagits bort från PingPong. 

Synpunkterna har inte resulterat i några större förändringar eller utveckling på övergripande 
förvaltningsnivå. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

73 0 73 

6 Synpunktsrutinen 
  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Under 2019 har ett arbete skett för att implementera 
rutinen på förvaltningen. 
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7 Vidarebefordrade ärenden 
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 2 

Två synpunkter har vidarebefordrats till fristående förskola i Borås. 
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Redovisning av inkomna synpunkter 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning och översänder den till 

Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna 

erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.  

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 

inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 

redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen följer årligen upp 

synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.  

I redovisningen till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade 

synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över 

verksamhetsområden och kriterier.     

Barnets bästa beaktas i redovisningen i och med att uppföljning och 

redovisning av synpunkterna görs i syfte att förbättra verksamheten och 

indirekt skapa en bättre förskola för barnet. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 februari 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Under 2019 kom det in 47 synpunkter till Servicenämnden. Det var 36 st av dem som handlade om 
vinterväghållning och de resterande 11 st handlade om andra saker, t.ex. markrenhållning,  
avstängningar och telefonväxeln. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 
december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Entreprenad 44 vinterväghållning, markrenhållning, avstängningar 

Personal- och Kontorsservice, 
huvudväxel 

2 felkopplingar och framkomlighet 

Affärsstöd, redovisningsservice 1 rutin autogiro 

Totalt för förvaltningen 47  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 Förslag 
2019 

Klagomål 
2019 Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 0 44 44 

Information 0 0 0 0 0 

Tjänster 0 0 0 3 3 

Totalt 0 0 0 47 47 

Av de 44 klagomålen kring fysisk miljö handlade 36 av dem om vinterväghållning (snöröjning och 
halkbekämpning). Resterande klagomål handlade t.ex. om avstängningar och markrenhållning. Två av 
klagomålen på tjänster rörde huvudväxeln; det ena om att det varit svårt att nå rätt medarbetare och det 
andra om framkomlighet vid störningar i telefontrafiken. 



Servicenämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 4(4) 

4 Ständiga förbättringar 
De synpunkter som kom in under 2019 har merparten inte varit av den karaktären att det rört sig om 
förbättringar vi kunnat genomföra. När det gäller klagomålen på markrenhållning i centrum, d.v.s. att 
arbetet påbörjas tidigt och att maskinljuden stör de boende har vi börjat undersöka om det finns mer 
tystgående alternativ till de sopmaskiner vi använder i nuläget. 

  

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

47 0 47 

6 Synpunktsrutinen 
  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut  

7 Vidarebefordrade ärenden 
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 0 
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Servicenämndens rapport Synpunktshantering 2019 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner upprättad rapport avseende Synpunktshantering 
2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 kom det in 47 st synpunkter till Servicenämnden. Det var 36 st av 
dem som handlade om vinterväghållning och de resterande 11 st handlade om 
andra saker, t.ex. markrenhållning och telefonväxel.  

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019.  
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Servicenämndens rapport Synpunktshantering 2019 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner upprättad rapport avseende Synpunktshantering 
2019.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Under 2019 kom det in 47 st synpunkter till Servicenämnden. Det var 36 st av 
dem som handlade om vinterväghållning och de resterande 11 st handlade om 
andra saker, t.ex. markrenhållning och telefonväxel.             

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019. 
                                
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Micael Svensson 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under 2019 fått 30 synpunkter. Det handlar främst om 
klagomål kring verksamheternas myndighetsutövning. Fokus på synpunkterna är anmälningar , 
utredningar och agerande i samband med dessa utredningar. I utredningar som rör orosanmälningar så 
är det inte ovanligt att vårdnadshavare sinsemellan har olika uppfattningar och bilder av situationen. 
Verksamheten inom socialtjänsten och vårdnadshavarna kan på samma sätt ha delvis skilda 
uppfattningar. Det pågår vanligtvis en fortlöpande dialog under utredningstiden för att skapa så stor 
gemensam förstående och möjlighet till att samtliga berörda blir hörda som möjligt. Detta är ett område 
som en verksamhet som arbetar med myndighetsbeslut ständigt behöver uppmärksamma och utveckla. 
det går att se att i flera av de inkomna synpunkterna har detta lett till fler möten mellan brukare och 
handläggare för att klargöra och tydliggöra handläggningen. detta har även bidragit till det ständiga 
förbättringsarbetet 
 
Mycket få klagomål har kommit på de insatser som ges och i de enstaka synpunkter som förekommer 
handlar det om upplevelse av bemötande. 
Några synpunkter som berört postförsändelser och arbetssätt vid orosanmälningar har lett till att 
rutiner setts över. Några synpunkter har även lett till ökat fokus kring bemötande i vissa situationer. 
Något som verksamheterna ser som viktigt och är en stor nytta som synpunktshanteringssystemet 
bidrar till. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Postinkorgar 1  

Familjehem 3 Agerandet i tjänsten/ärendet 

Familjerätt 3 Fråga om vart man ska vända sig 

IFO generellt 1  

Mobilt team 1  

Barn och unga myndighet 12 Klagomål kring hantering av tjänsten i pågående 
utredningar 

Vuxen myndighet 1  

Social jour 3 Synpunkt gällande hantering av orosanmälan 

Verksamhetsledning 1  

Fält och ungdom 2 Bemötande 
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Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

HVB Torstenssonsgatan 2 Bemötande 

Totalt för förvaltningen 30  

I de fall där det endast lämnats en synpunkt så anges inte den vanligaste synpunkten. 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande    9 9 

Fysisk miljö      

Information  1  3 4 

Tjänster  1 1 15 17 

Totalt      

I ett antal av de synpunkter som kategoriserats som klagomål på tjänster handlar detta om handläggning och dokumentation i utredningar som 
rört barn, ungdomar och vuxna. 

4 Ständiga förbättringar 

En av synpunkterna handlade om att vid ett tillfälle skickades sekretessmaterial i ett oförslutet kuvert. 
Detta ledde till att rutinerna sågs över. 
 
En synpunkt berörde bemötande gentemot närstående när socialtjänsten har kontakt med en klient. 
Detta medförde att verksamheten förde dialog kring detta. Bemötande är ett område som alltid behöver 
uppmärksammas och utvecklas. 
 
En synpunkt rörde möjlighet att vara anonym i samband med en orosanmälan samt hur man 
informerar anmälaren om vad som kommer att tas upp när socialtjänsten möter den som anmälan 
gäller. Denna har lett till ett lärande och tydliggörande av hur verksamheten agerar i dessa situationer. 
 
Ett antal synpunkter berör handläggning och dokumentation i utredningar kring myndighetsutövning. 
När det gäller myndighetsutövning t.ex. utredningar utifrån orosanmälningar eller utredningar som 
leder fram till beslut som gäller tvångsvård finns ofta olika bilder av situationen och behövliga insatser. 
verksamheten arbetar här med dialog och kommunikation . Detta är ett område så ständigt behöver 
uppmärksammas, förbättras och utvecklas. Årets synpunkter har bidragit till detta. 
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5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

30 0 30 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Samtliga synpunkter har hanterats och alla som lämnat 
synpunkter och inte varit anonyma har fått 
återkoppling. Det går bra att i systemet följa 
händelsegången och vilken åtgärd som gjorts. En 
förbättrad dokumentation i Infracontrol-systemet  
gentemot föregående år kan märkas. Några 
synpunkter har tagit längre tid att hantera än 10 dagar 
men detta beror ofta på att det varit viktigt och 
nödvändigt att ha flera samtal med handläggare och 
därefter med den det gäller innan man klargjort 
synpunkten. Den sammanlagda handläggningstiden av 
synpunkten blir därför längre än 10 dagar. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Dnr IFON 2020-00010 1.2.3.2 
 

  

 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 

2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att lägga årsrapporten av inkomna synpunkter januari – december 2019 till 

handlingarna.           

Ärendet i sin helhet 

Nämnden har följt upp de inkomna synpunkterna för 2019. Nämnden har 
under året haft 30 synpunkter som kommit genom synpunktshanterings-
systemet. Vissa synpunkter som når Myndighetsverksamheten har först skickats 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och därifrån till nämnden.  
En stor andel av synpunkterna handlar om klagomål kring ärendehandläggning 
inom myndighetsverksamhet vilket även varit fallet de två senaste åren.  
Under 2018 hade nämnden ett stort antal synpunkter som rörde Akutboendet. 
Under 2019 har inga synpunkter rört denna verksamhet.                

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter 2019                          

Samverkan 

Ärendet har 2020-02-06 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om 

anhörigstöd för barn under 18 år. 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 

 

Motionen bifalles. 

 

 

 

Datum 

2020-05-05 Rose-Marie Liljenby Andersson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-08 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: 2018-00900 Programområde:2 

Handläggare: Maja Karlsson 
 

Datum 

2020-04-28 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 
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2020- 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00900 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om 

anhörigstöd för barn under 18 år. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fullmäktige bifaller motionen.            

Ärendet i sin helhet 

Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 lämnat 

in förslaget: 

- att kommunen utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder 

att också omfatta barn under 18 år.  

 

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden. Nämndernas fullständiga remissvar bifogas som bilaga. 

- Arbetslivsnämnden avstår från yttrande. 

- Individ och familjeomsorgsnämnden anser motionen besvarad.  

- Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.  

- Vård och äldrenämnden tillstyrker motionen 

 

Nämnderna anser det positivt att utveckla anhörigstödet till att även omfatta 

barn under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser ett stort behov hos målgruppen 

och det framkommer även att den typen av stöd inte ryms inom ramen för 

annan verksamhet som bedrivs idag.   

 

För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 

anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 

kompetens. Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få 

förutsättningar att skaffa sig riktad kompetens och bygga samverkan t.ex. med 

skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra organisationer.  
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Kommunstyrelsens bedömning 

Beslutsunderlag 

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

2. Svar från Arbetslivsnämnden. 

3. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden. 

4. Yttrande från Vård- och äldrenämnden.   

5. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

 

 

Rose-Marie Liljenby 

Kommunalråd 

                        Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 
 
Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder rekreation, föreläsningar, utbildningar, caféer, 
grupper, enskilda samtal och mycket annat. Som anhörig räknas du som är familjemedlem, 
släkting eller god vän till en person som är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning, eller har en beroendeproblematik. Som anhörig i behov av stöd kan du 
höra av dig till anhörigstödet som har tystnadsplikt. Ingenting dokumenteras på träffarna och 
stödet är inte biståndsbedömt.  
 
Det finns idag två anhörigkonsulenter som vänder sig till personer från 18 år och uppåt och 
ytterligare två som vänder sig till personer som är 65 år och uppåt och dessa konsulenter 
bedriver en uppskattad och välbehövlig verksamhet. 
 
En grupp som inte kan ta del av detta stöd är alla de barn under 18 år som bär en stor 
anhörigbörda. För dessa unga anhöriga finns idag inget sammanhållet anhörigstöd i 
kommunen, trots att behovet av stöd och hjälp är stort även här. Barn som lever med 
närstående med beroendeproblematik, sjukdomar, som har förlorat en närstående med mera 
har ett stort behov av stöd och hjälp för att bearbeta tankar och känslor. Idag kan vissa av 
dessa barn få stöd genom socialtjänstens verksamheter, men det vi eftersöker är ett bredare 
och icke-biståndsbedömt stöd som fungerar på samma sätt som det stöd som 
anhörigkonsulenterna idag erbjuder vuxna boråsare. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet: 
 

- att kommunen utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder att också omfatta 
barn under 18 år 

 
Borås 2018-12-17  
 
Ida Legnemark (V) 
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Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00021 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss Motion om anhörigstöd för barn 

under 18 år 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden avstår från att yttra sig.       

Sammanfattning 

Arbetslivsnämnden avstår från att yttra sig då barn under 18 år inte ingår i 

nämndens reglemente.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss Motion om anhörigstöd för barn under 18 år                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat 
remissvar till Kommunstyrelsen.   

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om motion om 
anhörigstöd för barn under 18 år.  
 
I motionen framkommer att det idag finns två anhörigkonsulter som vänder sig 
till personer från 18 år och uppåt och ytterligare två personer som vänder sig till 
personer som är 65 år och uppåt. En grupp som inte kan ta del av detta stöd är 
barn under 18 år.  
 
Nämnden ställer sig positiv till motionen. Nämnden anser att det kan finnas 
situationer då barn och unga med koppling till nämndens målgrupper har ett 
behov av stöd och hjälp som inte ryms inom strukturerad verksamhet som 
elevhälsa och Individ- och familjeomsorgens stödgrupper för barn och unga.    

Beslutsunderlag 
1. Motion om anhörigstöd för barn under 18 år                           

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Susanne Sprigg 
Tf Förvaltningschef 
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Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00058 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Anhörigstöd för barn under 18 år 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka motionen ”Anhörigstöd till barn 

under 18 år”.         

Sammanfattning  

I motionen beskrivs att Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder rekreation, 

föreläsningar, utbildningar, caféer, grupper, enskilda samtal och mycket annat. 

Idag finns två anhörigkonsulenter som vänder sig till personer från 18 år och 

uppåt och ytterligare två som vänder sig till personer som är 65 år och uppåt. 

En grupp som inte kan ta del av detta stöd är de barn under 18 år som bär en 

stor anhörigbörda. För dessa unga anhöriga finns idag inget sammanhållet 

anhörigstöd i kommunen, trots att behovet av stöd och hjälp är stort även här. 

Idag kan vissa barn få stöd genom socialtjänstens verksamheter, men det 

motionären avser, är ett bredare och icke-biståndsbedömt stöd som fungerar på 

samma sätt som det stöd som anhörigkonsulenterna idag erbjuder vuxna 

boråsare. Borås Stad föreslås därför utveckla det stöd som 

anhörigkonsulenterna erbjuder att också omfatta barn under 18 år.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på att utöka anhörigstödet till att omfatta 

barn under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser redan idag att det finns ett stort 

behov hos barn att få stöd och avlastning utöver det som samhället erbjuder, 

t.ex. genom skolhälsovården. Diskussioner pågår både lokalt, bland annat 

genom Närvårdssamverkan, och nationellt om hur anhörigstödet för barn kan 

utvecklas eftersom behovet är stort.  

För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 

anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 

kompetens. Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få 

förutsättningar att skaffa sig riktad kompetens och bygga samverkan t.ex. med 

skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra organisationer. Detta 

inryms inte i de tjänster som idag utför anhörigstöd.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen, men förutsätter att 

medel anslås i budget för utökat anhörigstöd riktat till barn under 18 år.                
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Ärendet i sin helhet 

I motionen beskrivs att Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder rekreation, 

föreläsningar, utbildningar, caféer, grupper, enskilda samtal och mycket annat. 

Som anhörig räknas familjemedlem, släkting eller god vän till en person som är 

äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller har 

en beroendeproblematik. Anhörig i behov av stöd kan höra av sig till 

anhörigstödet som har tystnadsplikt. Ingenting dokumenteras på träffarna och 

stödet är inte biståndsbedömt.  

Idag finns två anhörigkonsulenter som vänder sig till personer från 18 år och 

uppåt och ytterligare två som vänder sig till personer som är 65 år och uppåt. 

En grupp som inte kan ta del av detta stöd är de barn under 18 år som bär en 

stor anhörigbörda. För dessa unga anhöriga finns idag inget sammanhållet 

anhörigstöd i kommunen, trots att behovet av stöd och hjälp är stort även här. 

Barn som lever med närstående med beroendeproblematik, sjukdomar, som har 

förlorat en närstående med mera har ett stort behov av stöd och hjälp. Idag kan 

vissa av dessa barn få stöd genom socialtjänstens verksamheter, men det 

motionären avser, är ett bredare och icke-biståndsbedömt stöd som fungerar på 

samma sätt som det stöd som anhörigkonsulenterna idag erbjuder vuxna 

boråsare. Borås Stad föreslås därför utveckla det stöd som 

anhörigkonsulenterna erbjuder att också omfatta barn under 18 år.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på att utöka anhörigstödet till att omfatta 

barn under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser redan idag att det finns ett stort 

behov hos barn att få stöd och avlastning utöver det som samhället erbjuder, 

t.ex. genom skolhälsovården. Diskussioner pågår både lokalt, bland annat 

genom Närvårdssamverkan, och nationellt om hur anhörigstödet för barn kan 

utvecklas eftersom behovet är stort.  

För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 

anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 

kompetens. Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få 

förutsättningar att skaffa sig riktad kompetens och bygga samverkan t.ex. med 

skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra organisationer. Detta 

inryms inte i de tjänster som idag utför anhörigstöd.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen, men förutsätter att 

medel anslås i budget för utökat anhörigstöd riktat till barn under 18 år.  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Anhörigstöd för barn under 18 år. 

2. -                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-05-15. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. - 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr IFON 2019-00037 1.1.3.1 

Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad samt att 
yttrandet översänds till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att svara på en motion 
som berör Borås stads anhörigstöd. Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder 
aktiviteter och stöd till familjemedlemmar, släktingar eller vänner till någon som 
är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller 
har en beroendeproblematik. Målgruppen är de över 18 år. Motionären yrkar på 
att kommunen utvecklar stödet till att omfatta även barn under 18 år. Individ- 
och familjeomsorgsnämndens bedömning är det vore en värdefull utveckling 
om Anhörigstödet även får ett ansvar för barn och ungdomar under 18 år. 
Stödet för denna målgrupp skulle då bli ett tydligt allmänt riktad stöd bland allt 
annat stöd riktat till andra anhöriggrupper. För att utveckla insatserna och 
utforma ett stöd för barn som är anhöriga krävs dock utökade ekonomiska 
resurser.      

Förslag och yrkanden  

Ordförande Mats Tolfsson (S) föreslår att nämnden beslutar:  
Motionen ska anses besvarad.  
Inger Landström (V) yrkar att motionen ska tillstyrkas.  

Proposition 

Ordförande ställer proposition på bifall till sitt eget förslag och dels till Inger 
Landström (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad. Votering begärs.  

Omröstning 

Med röstsiffrorna 9 – 2 beslutar nämnden enligt Mats Tolfssons (S) förslag.  
Vid omröstningen röstas ja av Marcus Robertsson (M), Vivi Roswall (M),  
Aghil Aghili (L), Ninni Dyberg (S), Camilla Kvibro (S), Eva Axell (S),  
Hasse Ikävalko (M) och Mats Tolfsson (S) samt nej av Inger Landström (V)  
och Eva Eriksson (SD).       

Reservation 

Inger Landström (V) reserverar sig mot beslutet.    

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år                        
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Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad samt 

att yttrandet översänds till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att svara på en motion 
som berör Borås stads anhörigstöd. Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder 
aktiviteter och stöd till familjemedlemmar, släktingar eller vänner till någon som 
är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller 
har en beroendeproblematik. Målgruppen är de över 18 år. Motionären yrkar på 
att kommunen utvecklar stödet till att omfatta även barn under 18 år. Individ- 
och familjeomsorgnämndens bedömning är det vore en värdefull utveckling om 
Anhörigstödet även får ett ansvar för barn och ungdomar under 18 år. Stödet 
för denna målgrupp skulle då bli ett tydligt allmänt riktad stöd bland allt annat 
stöd riktat till andra anhöriggrupper. För att utveckla insatserna och utforma ett 
stöd för barn som är anhöriga krävs dock utökade ekonomiska resurser.               

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att svara på en motion 
som berör Borås stads anhörigstöd. Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder 
aktiviteter och stöd till familjemedlemmar, släktingar eller vänner till någon som 
är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller 
har en beroendeproblematik. Målgruppen är de över 18 år. Motionären yrkar på 
att kommunen utvecklar stödet till att omfatta även barn under 18 år. Här avses 
barn och ungdomar som har föräldrar eller andra anhöriga med långvarig 
sjukdom, funktionsnedsättning eller beroendeproblematik. 
 
Nämnden har idag vissa insatser som riktas till denna målgrupp. 
Yxhammarmottagningen inom Individ- och familjeomsorgsnämnden har idag 
som ett av sina uppdrag att i dialog med föräldrar (som är de som söker stöd) 
belysa barnets situation och göra det tydligt hur missbruket påverkar barnet. 
Detta syftar till att se om barnet behöver få stöd och skydd samt att bidra till 
förälderns egen insikt och motivation att förbättra sin situation. 
Yxhammarmottagningen bjuder ibland med barnet till mottagningen 
tillsammans med föräldern, främst i syfte att visa var och hos vem föräldern går 
i behandling eftersom det har visat sig att barn ofta funderar och skapar egna 
fantasier om hur det är för föräldern.  
 
Hopptornets verksamhet riktar sig för närvarande till barn som lever i ”skilda 
världar” utifrån att deras föräldrar är separerade. De barn som kommer till 
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verksamheten har ofta flera områden som de har behov av att tala om och inte 
enbart utifrån att de har separerade föräldrar. Det kan ofta handla om föräldrar 
med missbruk eller psykisk ohälsa. Det finns hela tiden en kö med ett antal 
barn/ungdomar. 
 
Idag kontaktar redan flera föräldrar och ungdomar Anhörigstödet som finns på 
Mötesplatsen för att få stöd men de har idag inte ansvar att möta denna 
målgrupp. Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och mindre skamfyllt att ta 
kontakt med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där 
föräldrarna får sitt stöd eller olika insatser. 
 
Individ- och familjeomsorgnämndens bedömning är det vore en värdefull 
utveckling om Anhörigstödet även får ett ansvar för barn och ungdomar under 
18 år. Stödet för denna målgrupp skulle då bli ett tydligt allmänt riktad stöd 
bland allt annat stöd riktat till andra anhöriggrupper. Något som skulle 
underlätta för såväl barn/ungdomar som föräldrar att ta en kontakt och även 
delta i gruppsamtal. Anhörigstödet som är fokuserade på att hjälpa anhörig och 
arbeta allmänt inriktat har även lättare att anpassa sitt arbete och planera olika 
former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplats till andra 
insatser inom nämnden som är mer individinriktade och vanligtvis 
behovsbedömda är inte ett lika tillgängligt lågtröskelalternativ. För att utveckla 
insatserna och utforma ett stöd för barn som är anhöriga krävs dock utökade 
ekonomiska resurser.  

Beslutsunderlag      

1. Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år                                      

Samverkan 

Ärendet har 2019-05-09 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 2020 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna rapport av Kommunstyrelsens uppdrag som inte ingår i budget 

 

Datum 

2020-05-08 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-08 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00370 1.1.1.25 Programområde 01 

Handläggare: Ewa Luvö 
 

Datum 

2020-04-28 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00370 1.1.1.25 

  

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapport av Kommunstyrelsens uppdrag som inte ingår i budget 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd 

får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas ibland annat i motioner. Beslut om 

uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 

skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna 

protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och börjar handlägga 

ärendet. För att kunna följa uppdragets gång ska beredningsläget för uppdrag 

rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år.  

I bilagan till detta ärende finns de 13 aktuella uppdragen för Kommunstyrelsen 

som skapats på detta sätt.              

               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 

budget 2020 

2. Rapport, uppföljning av Kommunstyrelsens uppdrag som inte ingår i budget

   

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



 

 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

april 2020, nämndens rapport 

Kommunstyrelsen 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

2017-00117 
Svar på motion av Falco Guldenpfennig 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela 
Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD): 
Rusta upp Östermalmsparken 

Att Samhällsbyggnadsnämnden uppdras 
att införa Östermalmsparken i 
grönområdesplanen. Uppdraget tas över 
av Kommunstyrelsen 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Östermalmsparken ingår i inventeringsbilagan för 
Grönområdesplanen. Bilagan redovisades i Kommunfullmäktige 
när planen antogs i februari 2014. Detta framgår även av 
fullmäktigeskrivelsen till motionssvaret som behandlades av KF i 
februari 2018. Beslutsmeningen redovisar dock att parken ska in 
i planen. Därmed föreslås att uppdraget kan avslutas. 

§ 14Dnr 2014-00389 141 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och 
Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i 
näringslivet 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram 
tjänstegarantier för företag i enlighet med 
motionens intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärendet befinner sig under politisk beredning. Prognos att vara 
genomfört q4. 

§ 48 2014/KS0527 005 Svar på motion av 
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan 
Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i 
centrum 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
under första halvåret 2016 utreda de 
legala, tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för inrättandet av fritt 
trådlöst nätverk i Borås centrum. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Borås Stad och Borås Energi AB, har kommit fram till att det 
finns såväl legala som tekniska förutsättningar att bygga ett fritt 
WiFi-nät på ett antal avgränsade platser i centrala Borås. 
Ytterligare utredning behövs, för att fastställa hur stort 
underskott ett fritt WiFi-nät skulle generera och hur detta skulle 
kunna finansieras. 

Svar på motion av David Hårsmar (C) och 
Alexander Andersson (C): Möjliggör 
markbaserad solkraft!  
KF 2019-10-17 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
inventera kommunägd mark för att finna 
platser som kan vara lämpliga för 
markbaserad solkraft. 

 Ej 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Motionssvar/utredning ska påbörjas under 2020. 

§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion av 
Leif Häggblom (SD); Digitalisering av 
löneunderlag 

I första hand undersöka möjligheterna till 
att ge förtroendevalda en direkt-
inloggning till Borås Stads lönesystem. 
Där man personligen med lösenord fyller 
i sina kriterier till löneunderlag. Om nu 
detta är tekniskt ogenomförbart eller blir 
en för kostsam lösning I andra hand 
undersöka möjligheterna att via en 
enklare app få möjlighet att rapportera in 
löneunderlaget. Där man personligen 
med lösenord fyller i sina kriterier till 
löneunderlag. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Det har startats en projektgrupp som kommer kolla på två olika 
system för digitalisering av löneunderlag. Dels en ny funktion 
kopplat till lönesystemet samt en funktion kopplat till 
förtroendemannaregistret. Men anledning av situationen med 
Covid-19 har arbetet blivit tvunget att pausas och kommer att 
återupptas senare 

§ 111 2016/KS0331 003 Översyn av 
bestämmelserna i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 
vad avser användandet av pyrotekniska 
varor 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver 
bestämmelserna om användandet av 
pyrotekniskavaror, se över 
bestämmelserna i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås kommun. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Uppdraget är under beredning och en översyn av bestämmelser 
kommer troligen att göras i år. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och 
entreprenadverksamheten som erbjuds 
annan än 
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015) 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda 
formerna för en gemensam 
koncernpolicy i enlighet med vad som 
tidigare lyfts i ärendet. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbete pågår med avsikt att kunna ge mer besked vid tertial 2. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Det här handlar om uppdrag över en längre tidsperiod utan ett 
skarpt slut. I de fall där förvaltningen har sett ett behov av att en 
medarbetare kvarstår i anställning efter 65 års ålder har 
förvaltningen i dialog med berörd medarbetare funnit lösningar i 
form av flexibilitet gällande arbetsuppgifter och arbetstider. Det 
arbetssättet kommer förvaltningen att tillämpa i fortsättningen. 
Förvaltningen har också tillämpat beslutet som ger möjlighet att 
ge medarbetare som är över 65 år ett lönetillägg på 2000 kronor. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Förvaltningen ser uppdraget som slutfört. Antalet 
deltidsarbetande på förvaltningen är ytterst få och 
grundsysselsättningsgraden på förvaltningen är heltid. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Förvaltningen har genom projektet "Frisk organisation" påbörjat 
ett stadsövergripande arbete för att på ett proaktivt sätt arbeta 
med den del av Borås Stads sjukfrånvaro som kan härledas till 
organisatoriska faktorer. Projektet pågår under 3 år och kommer 
förhoppningsvis att bidra till att staden hitta nya vägar att 
organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaro. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Förvaltningens arbete fortgår för att öka digitaliseringen och 
frigöra värdeskapande tid genom till exempel genomföra möten 
via Skype och på så vis minska ner på restid till och från möten. 
I personal och förhandlings arbete ligger att anpassa och 
införliva de verktyg Borås Stad har inom HR-området så att 
dessa stödjer HR-processerna. Inom ramen för digitalisering 
ligger också uppbyggnaden och utveckling av en HR-modul i 
Stratsys. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Förvaltningens arbete fortgår enligt planering. Förvaltningen är 
delaktig i arbetet med Integrationsmodellen som syftar till att öka 
möjligheterna till arbete för grupper som står till 
arbetsmarknadens förfogande. Även projektet "Breddad 
rekrytering", där förvaltningen är involverade, syftar till att öka 
anställningsbarheten för vissa individer. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Hur tar Kommunstyrelsen sitt strategiska 
ansvar för 
kompetensförsörjningsprocessen som 
innebär att med rätt strategisk inriktning 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare och därigenom skapa 
förutsättningar för att verksamheterna 
ska klara sina mål. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Stadsledningskansliet har startat upp ett stadsövergripande 
arbete tillsammans med förvaltningarna för att driva samtliga 
uppdrag från personalekonomisk redovisning. Dessa uppdrag 
kvarstår under våren. 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Tillägg till Medfinansieringsavtal: Överenskommelse 

med Trafikverket avseende ombyggnad av anslutningar 

från väg 1771 (Sparsörsv.) samt väg 1800 

(Paradisv/Hybergsv) till Rv 42 i Sparsör 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunen tecknar Tillägg till Medfinansieringsavtal enligt upprättat förslag. 

 

 

 

Datum 

2020-05-04 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-08 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2017-00286 311 Programområde 05 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2020-05-03 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00286 311 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Tillägg till Medfinansieringsavtal: Överenskommelse 

med Trafikverket avseende ombyggnad av anslutningar 

från väg 1771 (Sparsörsv.) samt väg 1800 

(Paradisv/Hybergsv) till Rv 42 i Sparsör 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunen tecknar Tillägg till Medfinansieringsavtal enligt upprättat förslag.            

Sammanfattning 

 2016 träffades ett medfinansieringsavtal mellan kommunen och Trafikverket 

om åtgärder i det statliga vägnätet i angränsning till kommunens 

exploateringsprojekt Paradis i Sparsör. När avtalet tecknades beräknades 

åtgärderna kosta ca 12,1 Mnkr. En ny kalkyl visar att åtgärderna nu beräknas 

kosta ca 15,3 Mnkr, vilket innebär en fördyring på ca 26 %. 

Med anledning av att totalkostnaden enligt den nya kalkylen överstiger 

totalkostnaden enligt den tidigare kalkylen med mer än 10 % ska avtalet 

omförhandlas. Ett förslag till tilläggsavtal har förhandlats fram som innebär att 

Kommunens del av kostnaderna beräknas öka från tidigare ca 9,1 Mnkr till ca 

10,9 Mnkr.           

Ärendet i sin helhet 

2016 träffades ett medfinansieringsavtal mellan kommunen och Trafikverket 

om ny anslutning av Paradisvägen till riksväg 42 (åtgärd 1), ny anslutning av 

Vinkelvägen till Paradisvägen (åtgärd 2) samt ny gång- och cykelväg längs 

Paradisvägen mellan Vinkelvägen och riksväg 42 (åtgärd 3). Avtalet var en 

förutsättning för att kunna anta Detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. 

(Vinkelvägen). Detaljplanen är antagen och vann laga kraft i januari 2019.  

När merfinansieringsavtalet tecknades utgick parterna från en preliminär kalkyl 

som angav att åtgärderna var beräknade till 12,1 Mnkr. Kommunen skulle 

bekosta ca 9,1 Mnkr (55 % av åtgärd 1 samt 100 % av åtgärd 2 och 3), 

motsvarande ca 75 % av totalkostnaden och Trafikverket skulle svara för 3 

Mnkr (45 % av åtgärd 1). Kommunen skulle även stå risken för fördyring upp 

till 10 % av totalkostnaden, motsvarande 1,2 mnkr. Maximal kostnad för 

kommunen var alltså 10,3 Mnkr. Avtalet innehåller en klausul om att avtalet ska 

omförhandlas om totalkostnaden överskrids med mer än 10 %.  
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Nya kostnadsberäkningar anger nu att totalkostnaden kommer hamna på ca 

15,3 Mnkr. Kostnadsökningen förklaras främst med att projektet behövt 

genomgå en mer formell process med upprättande av vägplan, vilket man inte 

kalkylerade med 2016. Det har lett till senareläggning av projektet med minst 18 

månader, med bland annat förhöjda projekterings- och produktionskostnader 

som följd. Dessutom har det tillkommit anläggande av en bullerskärm i 

projektet som man inte räknade med 2016. Den tidigare beräknade 

totalkostnaden beräknas nu alltså överskridas med ca 26 %, varpå 

omförhandling blivit nödvändig.  

Ett förslag till tilläggsavtal har förhandlats fram som innebär att Kommunens 

bidrag nu uppgår till 10 885 000 kronor enligt den nya beräkningen (47 % av 

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

totalkostnaden. Eventuella ytterligare kostnadsförändringar ska fördelas enligt 

beräkningsmodellen som innebär att kommunen svarar för ca 71 % av 

fördyringarna, upp till 20 % av beräknad totalkostnad. För ytterligare 

kostnadsökningar, utöver 20 % av beräknad totalkostnad, svarar Trafikverket 

för överskjutande belopp. Kommunens maximala kostnad kan teoretiskt sett bli 

så hög som 13 945 000 kronor, men aldrig högre än så. Detta tilläggsavtal är en 

förutsättning för att Trafikverkets vägplan ska kunna fastställas.   

Beslutsunderlag 

1. Upprättat förslag – Tillägg till Medfinansieringsavtal  

2. Ursprungligt medfinansieringsavtal    

3. Illustrationskarta, tillhörande detaljplanen 

4. Planskisser och typsektioner av föreslagna åtgärder 

5. Översiktskarta 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Avdelningschef 
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 Trafikverkets ärendenummer   

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

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

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed tilläggsavtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

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

§2 Definitioner och begrepp 

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

§3 Syfte 

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

 
 

§4 Tidigare avtal avseende medfinansiering av åtgärderna 

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

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

 Huvudavtalet 
 
 

§5 Beskrivning av åtgärder  

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

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

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

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

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

Summa

1 Ombyggnad korsning väg 42/ 
väg 1800

Trafikverket 8 400 000 8 400 000

2 Ombyggnad korsning 
Vinkelvägen/ väg 1800

Trafikverket 3 100 000 3 100 000

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

Trafikverket 3 800 000 3 800 000

15 300 000 15 300 00010 885 000

Finansiär

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

SUMMA

KommunenTrafikverket 
(LTP)

4 415 000 3 985 000

3 100 000

3 800 000

4 415 000
  

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

§7 Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelning kvarstår i enlighet med Huvudavtalet. 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

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

§9 Betalning 

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

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

§11 Tidplan  

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

§12 Avtalets giltighet 

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

§13 Övrigt 

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

§14 Tvist 

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























 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Detaljplan för Centrum, Astern 2, 3, 6 & 7, mellan 

Pulsenområdet och Sven Eriksongatan 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att upprätta en detaljplan för kvarteret Astern dvs. fastigheterna 

Astern 2, 3, 6 & 7, mellan Pulsenområdet och Sven Eriksonsgatan, i enlighet 

med framtaget planprogram. I samma detaljplan ska 

Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten för Astern 5.  

 

 

 

Datum 

2020-05-07 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-11 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00290 3.1.1.2 Programområde 04 

Handläggare: Jenny Pagmén 
 

Datum 

2020-04-29 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jenny Pagmén 
Handläggare 
033 357292 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00290 3.1.1.2 

  

 

Detaljplan för Centrum, Astern 2, 3, 6 & 7 mellan 

Pulsenområdet och Sven Eriksonsgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att upprätta en detaljplan för kvarteret Astern dvs. fastigheterna 

Astern 2, 3, 6 & 7, mellan Pulsenområdet och Sven Eriksonsgatan, i enlighet 

med framtaget planprogram. I samma detaljplan ska 

Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten för Astern 5.  

Ärendet i sin helhet 

I planprogram för Södra centrum, som antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 

under 2019, ingick hela kvarteret Astern. Fler bostäder är förenligt med 

översiktsplanen och planprogramsförslaget visar exempel på att både bostäder 

och kontor kan vara lämpligt. Den så kallade superparken, gröna stråket, 

kommer även ha sin sträckning igenom kvarteret. Läget utmed Sven-

Eriksonsgatan mitt i Stadsparken och intill S:t Ansgars kyrkogård ställer vissa 

krav. Markundersökning, dagvatten- och bullerutredning kommer att behöva 

göras. Äldre träd behöver inventeras och eventuellt skyddas genom 

planbestämmelser med skyddszon.  

I planprogrammet nämns även utredningsbehov för grundskola i området. 

Frågan har redan tagits upp i arbetsgruppen för lokalisering av kommunal 

verksamhet som anser platsen olämplig då tomtens storlek är för liten och 

endast skulle ge max 2-parallell skola, närheten till väg 40 med risk och buller 

och trafiksituationen vid Sven-Eriksonsgatan är problematisk. Det skulle även 

resultera i att det gröna stråket inte får plats. 

Planärendet bör hanteras så att hela kvarteret Astern samkörs i en och samma 

detaljplan.  

Beslutsunderlag 

1. Översiktskarta 

2. Planprogram för Södra centrum   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 



Borås Stad 
  Sida 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Chef mark och exploatering 
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PLANPROGRAM  

UPPDRAG SAMRÅD GODKÄNNANDE

DETALJPLANEPROCESS1

Vi är här!

BYGGLOV2 3

GRANSKNINGUPPDRAG SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT

NÄR   GÖRS   ETT 
PLANPROGRAM 

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett 
planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda 
förutsättningar och formulera mål och visioner. Planprogram 
görs ofta över ett större område och ger en struktur för 
exempelvis bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet 
skickas på samråd till kommunala förvaltningar, myndigheter 
och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter 
på förslaget inför fortsatt detaljplanering. De berörda skall 
ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens 
ställningstaganden är låsta. Efter programsamrådet kommer 
det att successivt göras flera detaljplaner för olika delar av 
det område som planprogrammet täcker. Planprogrammets 
syfte är att under hela processen finnas med som ett 
övergripande inriktnings- och måldokument. Detaljstudier 
av exempelvis våningsantal, exploateringsgrad, byggnaders 
placeringar, vägsträckningar görs i kommande skeden.
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   INNEHÅLL
Kapitel 1: FÖRUTSÄTTNINGAR  (sida 6 - 11)
Planprogrammet inleds med en beskrivning av planeringsförutsättningarna i form av områdets historia och hur 
området används idag. 

Kapitel 2: SYFTE  (sida 12 - 14)
Här presenteras planprogrammets syfte och kommunens översiktliga ställningstaganden.
 

Kapitel 3: INTRESSEKONFLIKTER  (sida 15 - 21)
Det finns många möjliga intressekonflikter i området och dessa beskrivs i ett eget kapitel. Först sammanställs de 
allmänna och enskilda intressen som finns, därefter beskrivs kommunens ställningstaganden mellan dessa intressen. 
Särskilt fokus läggs på intressekonflikterna som är kopplade till byggnation nära riksväg 40. 

Kapitel 4: PLANPROGRAMSFÖRSLAG  (sida 22 - 31)
Här presenteras planprogramsförslaget. Det finns också beskrivningar av utredningsbehovet till kommande 
detaljplaner. Avsikten är att skapa en gemensam målbild samt att tydliggöra vilka utmaningar som finns. 

Kapitel 5: GENOMFÖRANDE  (sida 32)
Här beskrivs frågor som rör genomförande. 

Kapitel 6: KONSEKVENSER  (sida 33)
Slutligen presenteras konsekvenserna av planprogramsförslaget. Här beskrivs också kommunens ställningstagande 
angående påverkan på riksintresset riksväg 40. 

Kapitel 7: PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE  (sida 34-42)

Bilaga 1: ”Historisk inventering: förorenad mark” är ett kunskapsunderlag angående vad för föroreningar som kan finnas 
i området. 
Bilaga 2:  Riksintresset riksväg 40 och Södra Centrum: kommunens sammanställning över hur riksintresset av riksväg 40 
hanteras i planprogrammet för Södra Centrum.
Bilaga 3: Undersökning av betydande miljöpåverkan

Planprogrammet har upprättats av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsförvaltning i samverkan med en arbetsgrupp 
med representanter från kommunala förvaltningar.

Agnes Sandstedt, Planarkitekt 
Zilka Cosic, Planarkitekt
Michaela Kleman, Plan- och bygglovschef



4

PLANPROGRAMMET 
EFTER   SAMRÅDET

Programsamråd enligt PBL 5:11 avseende Planprogram för Södra 
Centrum, kvarteret Ulysses m.fl. Borås Stad, upprättad i april 2019 
har ägt rum under tiden 23 april – 26 maj 2019, och har annonserats 
i Borås Tidning.

Berörda markägare har underrättats med brev. Under samrådstiden 
har planprogrammet varit anslaget i Stadshuset. Handlingarna har 
även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

14 remissinstanser och 2 sakägare har skickat in yttranden under 
programsamrådstiden. 

Yttrandena har lett till att planprogrammet har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive yttrande 
och sammanfattningen på slutet av planprogrammet. 

En lista med ändringar som är gjorda i planprogrammet hittar ni på 
nästa sida. 

Planprogrammets innehåll vad avser markanvändning och principer 
är i allt väsentligt bibehållet.
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ÄNDRINGAR I PLANPROGRAMMET

 » s 9 Förtydligande om parkeringsplatser.

 » s 10 Förtydligande att alléer omfattas av biotopskydd. 

 » s 11 Nytt stycke om miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Nytt 
stycke om strandskydd. Förtydligande om översvämningsrisk. 

 » s 14 Nytt stycke om miljömål. Nytt stycke om Utvecklingsplan för 
Stadstrafiken.  

 » s 16 Förtydligande av att träd som hänger ut över Viskan är en 
ekosystemtjänst.

 » s 20 Förtydligande om riskhantering vid ny markanvändning av 
befintliga byggander. 

 » s 21 Tabell från den översiktliga riskanalysen finns med.

 » s 25 Utredningsbehov: nytt om strandskydd. Förtydligande om 
markmiljö, dagvatten, luftkvalitet och vibrationer.  

 » s 26 Användning och utformning av ytorna kring Stadsparksbadet 
behöver studeras vidare. Mindre specifik formulering än i 
samrådsförslaget. 

 » s 27 Utredningsbehov: nytt om strandskydd och vattenverksamhet. 
Förtydligande om markmiljö, dagvatten, luftkvalitet och vibrationer. 
Förtydligande att bortledning av grundvatten innebär en 
vattenverksamhet. 

 » s 29 Utredningsbehov: nytt om strandskydd. Förtydligande om 
markmiljö, dagvatten, luftkvalitet och vibrationer.  

 » s 31 Utredningsbehov: nytt om strandskydd. Förtydligande om 
markmiljö, dagvatten, luftkvalitet och vibrationer.  

 » s 32 Förtydligande om finansering av åtgärder exempelvis 
bullerskärm. Nytt stycke om Trafikverkets process och prioriteringar 
gäallande avtal. 

 » s 33 Nya avsnitt om miljöbedömning och miljömål. 
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HISTORISK BAKGRUND
Planprogramsområdet omfattar den södra delen av 
Borås centrum och avgränsas av Sven Eriksonsgatan och 
Källegatan i norr, Österlånggatan i öster, Kapellgatan och 
Nils Jakobsonsgatan i väster samt riksväg 40 i söder.
Området omfattar också en del av Viskan vilken lockade 
till sig etableringar av industriverksamheter från mitten 
på 1800-talet. Området utvecklades sedan till en av 
centralpunkterna i industristaden Borås. Här fanns Teko-
industri, postorderverksamhet och arbetarbostäder. 
En stor påverkan på utvecklingen av områdets karaktär 
hade riksväg 40 som stod färdig 1970. I samband med 
byggnationen av motorvägen revs delar av byggnaderna 
i kvarteren Ulysses och Venus. Det sista byggnaderna 
i kvarteren Ulysses och Venus revs 1975 och 1979.  

Vy över södra centrum i slutet av 1930-talet. Riksväg 40 har inte byggts än, och det finns fortfarande industribyggnader i Stadsparken. 
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Vy över södra centrum i slutet av 1930-talet. Riksväg 40 har inte byggts än, och det finns fortfarande industribyggnader i Stadsparken. 
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Vy från riksväg 40 över kvarteren Venus och Ulysses, tidigt 1970-tal. Byggnaden uppfördes av Borås Spinneri AB 1885 efter ritningar av en okänd tysk arkitekt. Byggnaden brann och 
återbyggdes 1893. Det höga sprinklertornet uppfördes 1916 efter ritningar av arkitekt Herman Göransson. 

Kvarteret Venus, tidigt 1970-talet. Algots fabrik till vänster, uppförd 1944 efter ritningar av arkitekt Hugo Häggström. Byggnaden till höger byggdes 
ursprungligen för Borås Kliché & Litografiska AB 1947 efter ritningar av arkitekt Nils Sörensen. 
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MARKANVÄNDNING IDAG
Södra centrum domineras idag av markparkeringar 
och äldre industribyggnader där flera av byggnaderna 
har ett kulturhistoriskt värde. Verksamheterna 
består idag i stor utsträckning av kontor, logistik, 
handel, utbildningslokaler och samlingslokaler. Inom 
området finns också en kulle som idag används som 
hundrastplats.

Planprogramsområdet används främst under dagtid och 
kan upplevas som ödsligt och otryggt när färre männi-
skor rör sig här under kvällstid. 

ANGRÄNSANDE PLANER
I närheten av planprogramsområdet finns flera pågående 
detaljplaneuppdrag: 
• Blåklinten: ansökan har kommit om att bygga bostäder 

och kontor. 
• Björnflokan: detaljplan har varit på granskning för 

bostäder, kontor, handel, förskola och parkering. 
• Horngäddan: detaljplanearbete pågår för Rättscentrum 

där bland annat polismyndigheten ska ha sina lokaler. 
• Vitsippan: detaljplanearbete pågår för bostäder och cen-

trumändamål.
Det är av stor vikt att dessa projekt samverkar för en bra 
helhet. 

GÅNG OCH CYKEL, 
Det finns gångvägar längs alla bilvägar i området och en gång-
bro över motorvägen som går genom Pulsens lokaler. Längs 
Viskan finns inga promenadvägar. Cykelvägar finns längs 
Sven Eriksonsgatan, Druveforsvägen och Bryggaregatan. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Området omfattar en stor mängd mycket trafikerade gator 
som används för både bil och kollektivtrafik. Området har 
ett viktigt strategiskt läge för kollektivtrafiken med tanke på 
närheten till Södra Torget där alla lokalbussar passerar och 
Resecentrum för regional tåg- och busstrafik. 

Inom planområdet finns hållplatserna Söderbro, Ulysses och 
Vasastaden. 
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1

Vy över södra centrum i idag.
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BILTRAFIK OCH PARKERING
Genom området går Sven Eriksonsgatan/Fabriksgatan som 
är en del av Cityringen. En trafikanalys (SWECO, 2017-08-
16) har gjorts som visar att det finns kapacitet i det lokala 
vägnätet för den ökning som planprogrammet och andra 
aktuella planer i närområdet kommer generera. 

Närmaste trafikmot är Annelundsmotet, kapaciteten där 
analyserades med mikrosimulering. Analyserna visar att 
kapaciteten är tillräcklig fram till 2029, men inte baserat på 
2040 års trafikmängder. Ett problem som uppstår med 2029 
års trafikmängder är att det kommer att uppstå köer på av-
fartsrampen från väster som tidvis kommer att sträcka sig upp 
till huvudkörfälten på väg 40. 

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen tar 
bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det som 
Åtgärdsvalstudien Noden Borås kommit fram till. Trafik-
planen ska på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och 
tidplan för genomförande. 

Trafiken i området kommer öka då Borås växer. Enligt 
kommunens övergripande trafikberäkningar bedöms trafik-
mängden på Sven Eriksonsgatan och Fabriksgatan 2040 vara 
jämförbar med hur den idag är längs Alingsåsvägen genom 
Norrby.
 
Flera stora parkeringsplatser finns inom och i direkt anslut-
ning till planområdet: Mariedal (130 platser), Söderbro (95 
platser), Badhuset (47 platser), Astern (161 platser). I planom-
rådets östra del byggs nu parkeringshuset Vulkanus, när det är 
färdig kommer det sammanlagt finnas 736 platser i området.
Parkeringsbolaget har budgeterat med ett p-hus på kvarteret 
Ulysses november 2020 vilket skulle generera netto 120 
platser, (dvs 856 st). Vid byggnation på Söderbro och Astern 
minskar det till 600 platser. Bygger man ett parkeringshus 
i berget med 150 platser så uppgår p-platser till netto 750. 
Ökar man upp med ytterligare 150 platser i berget genererar 
det netto 900 p-platser. 

Cykelvägar
Pågående planer
Busshållsplats

ASTERN

VENUS

ULYSSES

URANUS

SERAPIS

VESTA

SATURNUS

BJÖRNFLOKAN

KAMELIAN

BLÅKLINTEN

VISKABERG

VULKANUS

HORNGÄDDAN

BLÅKLINTEN

BJÖRNFLOKAN

VITSIPPAN
KYRKÄNGSGATAN

SVEN ERIKSONSGATAN

BRYGGAREGATAN

FABRIKSGATAN

RIKSVÄG 40

RIKSVÄG 40

DR
UV

EF
O

RS
VÄ

GE
N
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NATURVÄRDEN
De största naturvärdena som finns inom planprogramsområdet är Viskan och de 
befintliga alléerna längs Sven Eriksonsgatan, Druveforsvägen och Mariedalsgatan. 
Alléerna omfattas av biotopskydd Viskans strandlinjer har stor betydelse för djur- och 
växtlivet. För att behålla de ekologiska kvaliteterna krävs tillräcklig yta för att bibehålla 
en uppvuxen trädridå och buskskiktet. Alléerna är viktiga spridningskorridorer i 
stadsmiljön, och för att bibehålla de ekologiska kvaliteterna behöver träden bevaras eller 
ersättas av andra träd. 

Det är viktigt att den gröna infrastrukturen i en tätort hänger samman i ett nätverk. 
Planprogrammet angränsar till Stadsparken och St. Ansgars griftegård och kopplingen 
dem emellan är ekologiskt betydelsefull. 
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Tandläkare
Naprapat
Gym
Marknadsföring
Bemanningsföretag
Detaljhandel
Utbildning
Restaurang
Kommala förvaltningar
Parkering

Frisör
Restaurang
Utbildning
Detaljhandel
Guldsmed
Redovisning 
Bokföring
Brygghuset
Reklam
Gym
Design
Laserdome
Partihandel
Reklam
Inköp

Design 
Arkitektbyrå
Detaljhandel
Teater
Postorder

Kommunala förvaltningar
Migrationsverket
Design
Reklam
Restaurang

Exempel på verksamheter i området idag. Träden längs strandlinjen har ett biologiskt funktionellt värde.

Allérna är viktiga spridningskorridorer.

LUFTFÖRORENINGAR, 
Utredningar har gjorts för detaljplaner i närheten (Vulkanus 15, COWI, 2018-04-16 
och Björnflokan 5, COWI, 2018-06-19). Dessa beräkningar ger en god indikation på 
hur situationen inom området är. Beräkningarna av NO2 för nuläget visar på höga 
halter för dygns- och timmedelvärdena, och MKN överskrids på och längs flera av de 
större vägarna. År 2022 visar beräkningarna på väsentligt lägre halter av NO2. Den 
huvudsakliga orsaken till de lägre halterna är att emissionerna från vägtrafiken minskat. 
Generellt förväntas trafikmängderna öka i framtiden men då utsläppen per fordon 
minskar så minskar den totala emissionen/väg i detta fall (för avgasdelen av utsläpp, 
samma gäller inte för resuspensionen av partiklar). För PM10 ses halter under MKN, 
och även under nivån för miljökvalitetsmålet, vid planområdet i alla beräkningsscenarier. 
Emissionen av partiklar är starkt knuten till mängden trafik, andelen tung trafik och 
hastigheten som fordonen kör i, samt även beroende av de lokala meteorologiska 
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förutsättningarna (framför allt mängden nederbörd). 
Eftersom trafikmängderna väntas öka i framtiden, ökar även 
emissionerna, men beräkningarna visar på att halterna fortsatt 
kommer vara under MKN.

FARLIGT GODS
Större delen av planprogramsområdet ligger inom 150 
meter från riksväg 40 och vid planering här ska därför 
skadebegränsande åtgärder bedömas. Enligt Skyddsavstånd 
till transportleder för farligt gods (WUZ Consultancy, 2016-
12-19) krävs det inom 80 meter från riksväg 40 alltid en 
nyanserad riskbedömning där en kvalitativ bedömning görs. 
Se vidare sidan 20.

BULLER
Närheten till riksväg 40, Sven Eriksonsgatan och Fabriksgatan 
gör att området är bullerutsatt. Trafikmängden beräknas öka i 
framtiden och därmed också bullernivåerna. Bullret kommer 
dels från fordonens motorer och kraftöverföring, dels från 
däcken och kontakten mellan däck och vägbana vilket gör att 
bullernivåerna kommer vara fortsatt höga även ifall andelen 
elbilar ökar. 

god ekologisk status år 2021. Planprogrammet försämrar inte 
möjligheten att nå målet. 
- Att omvandla markparkering till ytor för ekosystemtjänster 
som infiltration minskar risken för föroreningar. 
- Byggnation i området innebär att förorenad mark saneras 
vilket är positivt för grundvattnet och påverkar vattnets 
kemiska status positivt. 
- Det är viktigt att vara uppmärksam på att bottensediment 
i Viskan är förorenade. När det ska byggas i eller i direkta 
närheten till Viskan behöver detta studeras vidare. 

STRANDSKYDD
Idag är strandskyddet upphävt inom området. Vid 
detaljplanering återinträder strandskyddet om inte 
kommunen upphäver det. För att upphäva strandskyddet 
krävs särskilda skäl samt att intresset av att ta området i 
anspråk på det sätt som planen avser ska väga tyngre än 
strandskyddsintresset. Det särskilda skäl som kan vara aktuellt 
att använda vid kommande detaljplanering är att området 
redan är ianspråkstaget. Vissa delar är också väl avskilda via 
Druveforsvägen. Allmänhetens tillgång bedöms vara samma 
eller förbättras. 

Översvämningskarta Flödesackumulering. Blå linjer visar vattnes avrinningsriktning. Lågpunktskartering. Blå ytor visar var regnvatten fastnar vid ett skyfall. 

MARKFÖRORENINGAR
Då detta är gamla industrikvarter finns sannolikt föroreningar 
i marken och i vissa byggnader. Detta redovisas i Bilaga 1, 
“Historisk inventering förorenad mark” och är något som 
behöver tas hänsyn till vid kommande detaljplaneläggning och 
byggnation.

ÖVERSVÄMNINGSRISK 
Viskan rinner genom området och regleras norr vid 
Ålgårdsdammen och söder om vid Druvefors. Det innebär 
att översvämningsrisken främst består i risken vid skyfall. 
Kvarteret Astern och Venus är lågt belägna. Det är därför 
nödvändigt att ta hänsyn till översvämningsrisk från dagvatten 
och skyfall här. En översiktlig kartering av översvämningsrisk, 
flöden och lågpunkter där vatten kan samlas visar att 
uppmärksamhet krävs i fortsatt detaljplanearbete. 

MKN VATTEN
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Viska förbi planområdet 
är idag klassad som Måttlig ekologisk status. Målet är att nå en 

100-årsflöde 

Högsta flöde
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MÅLSÄTTNING 
Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsät-
tningar, ta fram en målbild och planeringsprinciper för områdets innehåll. 

Planprogrammet ska skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelseutveckling, 
både socialt och miljömässigt. Planprogrammet ska bidra till att området 
utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och blandad användning av 
bostäder, kontor och handel. Planprogrammet ska också bidra till att stärka de 
urbana stråken Druveforsvägen och Bryggaregatan samt att minska upplevelsen 
av riksväg 40 som en barriär i stadsrummet. Vidare ska planprogrammet bidra 
till  att öka tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet. 

KOMMUNALA BESLUT
2010-08-10 ansökte Borås Stads parkeringsbolag om planändring för att möjliggöra 
parkeringshus på bland annat kvarteret Ulysses. Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-
13 att de var positiva till att pröva detta i detaljplan men ansåg att även andra ändamål 
än parkering borde prövas för att undvika otrygga gaturum. De poängterade att det 
är viktigt att trygga gaturum och grönstråk säkerställs i detta område som förbinder 
centrum med andra stadsdelar. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-02-22 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för området, och 
planuppdraget skulle påbörjas med planprogram där förutsättningarna att använda 
marken utreddes. Under 2012 var ett planprogram på samråd, men godkändes inte. 
2016 önskade Kommunstyrelsen att planprogramsområdet skulle utökas för kvarteret 
Astern för att säkerställa att Viskans vattenrum studerades.
Därefter hölls programsamråd 2019-04-23 till 2019-05-26. Inkomna synpunkter finns 
i programsamrådsredogörelsen. 2019-06-27 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden i 
beslut §190 godkänna planprogrammet.

SYFTE2

PLANPROGRAMMET SKA BIDRA TILL

• ATT OMRÅDET UTVECKLAS TILL CENTRUMBEBYGGELSE MED TÄT BEBYGGELSE OCH BLANDAD ANVÄNDNING AV 
BOSTÄDER, KONTOR OCH HANDEL. 

• ATT STÄRKA DE URBANA STRÅKEN DRUVEFORSVÄGEN OCH BRYGGAREGATAN SAMT ATT MINSKA UPPLEVELSEN AV 
RIKSVÄG 40 SOM EN BARRIÄR I STADSRUMMET.  

• ATT ÖKA TILLGÅNGEN TILL OFFENTLIGA MÖTESPLATSER OCH GRÖNYTOR AV HÖG KVALITET. 
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BORÅS ÖVERSIKTSPLAN 2018 
I översiktsplanen visar Borås Stad hur kommunen 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och 
hållbar kommun. Översiktsplanen pekar ut en 
övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, 
naturområden, handel, arbetsplatser med mera.
Södra Centrum är en del av stadskärnan, där 
det ska vara tät bebyggelse med en blandad 
användning av bostäder, kontor och handel. 
Druveforsvägen och Bryggaregatan är utpekade som urbana 
stråk i översiktsplanen. Urbana stråk är utvecklingsstråk 
på lokal nivå inom staden Borås där ny bebyggelse och 
andra åtgärder särskilt bör främjas. Stråken är viktiga för 
att binda samman centrala staden med övriga stadsdelar 
samt möjliggöra för en koncentrerad stadsutveckling 
som främjar hållbara transporter. Genom omvandling 
till stadsgator kantade av ny stadsbebyggelse med mer 
bostäder, service och mötesplatser möjliggörs en utveckling 
till livliga stadsrum som får staden att växa ihop. Riksväg 
40 är idag en stark fysisk barriär i stadsrummet. 
Översiktsplanen lyfter också fram Viskans betydelse 
för att skapa livsmiljöer att trivas i. Det ska vara 
möjligt att röra sig ut med Viskan och här ska 
mötesplatser, parker och aktivitetsytor utvecklas. 

UTBYGGNADSSTRATEGI 2018-
2035 MER STAD LÄNGS VISKAN
Utbyggnadsstrategin visar tillsammans med Översiktsplanen 
för Borås hur staden vill utvecklas långsiktigt. Den 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 har 
goda förutsättningar att förtätas och bindas ihop till en 
sammanhållen innerstad där Viskan och ett sammanhängande 
parkstråk ger höga natur- och rekreationskvaliteter. 

Utvecklingsstrategikarta från Utbyggnadsstrategi 2018-2035.
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GRÖNOMRÅDESPLAN
Grönområdesplanens syfte är att förtätning ska ske så att de 
gröna värdena kan samverka och utvecklas tillsammans med 
exploateringen, och att denna inte ska innebära en konflikt 
mot stadens grönområden. Inom planprogramsområdet så 
finns flera grönområden som är utpekade i inventeringen.

PARKERINGSSTRATEGI
Borås Stad arbetar med att ta fram en parkeringsstrategi 
i samspel med stadens vision 2025. Den ska bidra 
till att skapa en attraktiv stadsmiljö och innebära en 
effektiv markanvändning och samnyttjande. Arbetet 
pågår och beräknas vara klart under 2019. 

SUPERPARKEN
Stadsarkitekten har tillsammans med stadsträdgårdsmästaren 
formulerat idéen om ett parkstråk genom Borås 
från Rya Åsar till Gässlösa. Skissen går genom 
planprogramsområdet och förbinder Stadsparken med 
Pulsenområdet och går sedan vidare över motorvägen. 

 MILJÖMÅL
Det finns miljömål på nationell, regional och lokal 
nivå. De mål som påverkar här är det nationella målet 
”God bebyggd miljö” och de lokala målen  3: Borås 
Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en 
hälsosam livsmiljö, 3b: Ekosystemtjänster, grön- och 
blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner 
och vägplaner. och 3c. Den fysiska planeringen ska 
anpassas till framtidens klimat- och väderfenomen.

UTVECKLINGSPLAN FÖR 
STADSTRAFIKEN
Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik har i 
detta dokument enats i en gemensam syn på utvecklingen 
av stadstrafiken i Borås. Borås samhällsutveckling behöver 
utgå från kollektivtrafikens förutsättningar för att förstärka 
resande utvecklingen och nå målet om en hållbar stad.
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Illustration som visar visionen om Superparken, ett parkstråk från Rya Åsar till Gässlösa. 
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Området berörs av kommunala, statliga och enskilda intressen. 
För att nå en bra helhetslösning beskrivs först vilka intressen som 
finns, och därefter vilken avvägning som görs mellan dem.

ALLMÄNNA INTRESSEN
• En tät och sammanhållen bebyggelse är resurseffektiv markanvändning. 
Genom att bebygga området kan nya bostäder och arbetsplatser skapas utan nya 
infrastrukturinvesteringar. Fler människor i samma område skapar tryggare miljöer, 
närheten till service ökar och förutsättningarna för hållbara resvanor stärks. 
• Området är beläget i direkt anslutning till riksväg 40 och är därför 
utsatt för buller, risker från farligt godstransporter och luftföroreningar. 
Buller och luftföroreningar kommer också från alla gator i området. 
• Riksväg 40 är riksintresse för kommunikation och är därmed 
av nationell betydelse. Se bilaga 2 för kommunens sammanställning 
över hur riksintresset av riksväg 40 hanteras.
• Det har tidigare varit industriverksamhet i området. Därför 
behöver marken och befintliga byggnader undersökas och 
vid behov saneras innan användningen kan ändras. 
• Parker och grönområden är viktiga kvaliteter i staden och det är viktigt att öka 
tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet. Väl utformat 
bidrar det till platser för rekreation, upplevelser och möten. Kvaliteten påverkas 
av ljudnivån på platsen. Det är också viktigt utifrån hälsa och säkerhet att dessa 
platser inte är utsatta för luftföroreningar eller risker från farligt godstransporter. 
• Området används av många och därför är det av stort intresse med estetiskt 
tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.  
• Området omfattar Viskan och området är lågt beläget. Det är 
viktigt att bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar 
skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.
• Översiktsplanen och Utbyggnadsstrategin lyfter vikten av att ny bebyggelse 
bidrar till kontinuitet och upplevelse av stadsmässighet längs de urbana stråken. 
Detta främjar hållbart resande och fysiska möten mellan människor.

• Att minska upplevelsen av riksväg 40 som barriär är avgörande för att främja 
hållbart resande mellan Stadskärnan och Gässlösa. Utbyggnadsstrategin är tydlig 
med att utgångspunkten är att utveckla befintliga och nya kvaliteter för att stärka 
innerstadskänslan och få en mer sammanhållen struktur när staden växer.
• Det finns teknisk infrastruktur i form av ledningar nära riksväg 40. 
• Trafikverket utreder ny järnväg mellan Göteborg och Borås med förlängning 
vidare österut. Det kan innebär en ny station i Borås. Det är inte fastställt 
var en eventuell ny station kommer hamna. Se kapitel 6 – Konsekvenser 
för en fördjupad beskrivning av hur planprogrammet till detta.

ENSKILDA INTRESSEN:
• För fastighetsägare finns ett ekonomiskt intresse i att kunna använda 
mark och byggnader på ett flexibelt sätt. Det finns också ett intresse 
i att kunna öka exploateringsgraden genom påbyggnad. 
• Befintliga verksamheter och skolor i området har intresse av 
att det är enkelt resa dit för personal, kunder och elever. 
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3
STADSPARKEN

VISKAN

NY PARK

Promenadväg längs Viskan

Superparken: sammanhängande 
parkstråk genom Borås 

Allé längs gatorna

PLANERINGSPRINCIPER
• Markanvändningen ska öka tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet längs Viskan. 
• Markanvändningen ska göra Sparbankskullen och kullen på kvarteret Astern mer tillgängliga och till en del av ett sammanhängande parkstråk genom staden. 
• Placera parkytor som uppmuntrar till aktiviteter, lek och möten avskilt från riksväg 40. Parkytor nära riksväg 40 kan användas som promenadvägar och bidra med ekosystemtjänster.  
      Exempel på ekosystemtjänster är hur växter renar luft, buskar dämpar buller och gräsmattor kan rena regnvatten. 
• Placera och utforma nya byggnader och bullerskärm närmast riksväg 40 så det skyddar övriga delar av området och Stadsparken från buller och risker. 

Ekosystemtjänster

Följande sidor beskriver vilka avvägningar som Borås Stad gör utifrån de motstående intressen som finns inom området. Det bygger på 
planeringsförutsättningarna, planprogrammets syfte och kommunens översiktliga ställningstaganden samt beskrivningen av allmänna och enskilda 
intressen som finns på föregående sidor. Planeringsprinciperna ligger därefter som grund för den föreslagna markanvändningen som visas i kaptiel 4.

Bevara befintlig allé
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Träd som hänger 
ut över Viskan 
på båda sidor 
är en viktig 
ekosystemtjänst



17

PLANERINGSPRINCIPER
• Ny bebyggelse längs de urbana stråken ska bidra till kontinuitet och upplevelse av stadsmässighet. Byggnader ska ha hög arkitektonisk kvalitet och den offentliga miljön ska vara  
      utformad med omsorg. Det ska upplevas som enkelt, tryggt och effektivt att röra sig till fots eller cykel längs de urbana stråken. 
• Promenadstråk skapar en finmaskighet och ger möjlighet till rekreativa upplevelser. De kompletterar de urbana stråken och tillsammans ger möjlighet att välja väg utifrån vilka kvaliteter  
      man söker vid olika tillfällen.  
• Där de urbana stråken, promenadstråk och riksväg 40 möts ska stor hänsyn tas till riksintresset för kommunikation, men vid planskilda passager ska det vara tryggt och attraktivt att röra sig till  
fots eller cykel.

VISKAN

ENTRÉ FRÅN GÖTA

ENTRÉ FRÅN DRUVEFORS

Stråk där både gång- 
och cykelvägar bör 
förstärkas.

Möjlig utveckling av 
gångstråk.

ENTRÉ FRÅN BERGSÄTER

Passager under riksväg 40 som borde 
göras tryggare och trevligare.

Passager under riksväg 
40 som borde göras 
tryggare och trevligare.
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PLANERINGSPRINCIPER
• Det är positivt med handel, service och kontor i området då det är inom gångavstånd till annan handel och service. Det är också nära kollektivtrafikpunkterna Södra torget och  
      resecentrum.  
• Området är beläget 400-600 meter från Stora Torget vilket innebär att det kan vara attraktivt för arbetsplats- och besöksparkeringar. Genom att tillskapa en mobilitetshub (parkeringshus  
      tillsammans med andra mobilitetstjänster som cykelpool mm.) är det möjligt att minska efterfrågan på parkeringsplatser i mer centrala lägen. Parkeringarsplatser och mobilitetshubbar 
ska koncentreras vid infarter till stadskärnan för att undvika onödiga trafikrörelser inne i stadskärnan. 
• Det är inte fastställt var en station för ny järnväg kan hamna. Osäkerheten beskrivs mer i kapitel 6.

P P

P

Området är brant och det finns möjlighet 
att bygga underjordiska parkeringar.

VISKAN

P P

Mobilitetshub

Befintliga parkeringsplatser.
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PLANERINGSPRINCIPER
• Byggnaders användning avgörs utifrån närhet till riksväg 40. Närmast riksväg 40 får parkeringshus, kontor och handel finnas. Längre från riksväg 40 får bostäder, hotell, kontor och  
    handel finnas. Förskola och grundskola är inte lämplig markanvändning inom planområdet. Tekniska lösningar ska användas för god ljudmiljö, luftkvalitet och låg risknivå. Principen   
 för byggnation nära riksväg 40 utvecklas på nästa sida. Dessa principer gäller också vid ändrad användning av befintliga byggnader.
• Marken och befintliga byggnader behöver undersökas och vid behov saneras innan användningen eller exploateringsgrad kan ändras. 
• Det är angeläget för hela området med bullerskärm längs riksväg 40. 
• Flödesackumulering och lågpunktskartering visar att det finns en risk för att bebyggelse och infrastruktur kan skadas vid ett 100-årsregn. Höjdsättningen måste ske med hänsyn till detta.  
      Det behöver skapas ytor som är genomsläppliga och som tål att översvämmas. 

FARLIGT GODS  -  BULLER  -  LUFTFÖRORENINGAR 

VISKAN

!

!

!

!

!
!

!
Risk för föroreningar inom 
kvarteret. Se bilaga 1. 
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PLANERINGSPRINCIPER FÖR 
BYGGNATION VID RIKSVÄG 40
Plan- och bygglagen anger att mark- och vattenområden 
ska används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Som framgår av beskrivningen av enskilda och 
allmänna intressen så finns det motstående intressen 
som behöver vägas mot varandra här. 
Grundprincipen för att hantera buller, risk och 
föroreningar är att de minst känsliga verksamheterna 
kan placeras närmast riksväg 40 medan de mest 
känsliga ska placeras så långt därifrån som möjligt.
För risker förknippade med farligt gods avgörs 
känsligheten av hur många personer som kan vistas där, 
om de är vakna eller sovande, om de har lokalkännedom, 
och om de är särskilt känsliga (exempelvis barn och 
äldre). För buller finns krav för bostäder, och det har 
stark påverkan på rekreationsvärdet på en park. För 
luftföroreningar är barn extra utsatta eftersom deras 
lungor, organ och nervsystem fortfarande utvecklas. 
Utifrån störningarna blir principen för markanvändning 
att parkering kan vara närmast riksväg 40, och därefter 
kontor/handel, sedan bostäder och längst bort park.
Det behöver finnas ett bebyggelsefritt avstånd 
mellan riksväg 40 och ny bebyggelse. Det består av 
säkerhetszonen, som ska utformas så svåra personskador 
vid avåkningsolyckor förebyggs. Utöver det behöver 
det säkras att det finns åtkomst till vägen för drift, 
underhåll och räddningstjänstens åtkomst vid olycka. 
Eftersom riksväg 40 är farligt godsled så behöver alltid 
skadebegränsande åtgärder bedömas inom 150 meter. 
Vid planering inom 80 meter så ska en nyanserad och 
kvalitativ riskbedömning göras. Den bör utgå från 
faktaunderlaget i Översiktlig riskanalys (WUZ Consultancy, 
2016-12-19) och ske i dialog med räddningstjänsten. 

Eftersom syftet med planen är att stärka Druveforsvägen 
och Bryggaregatan som urbana stråk och att öka 
tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor 
av hög kvalitet behöver denna princip utvecklas. 
Vad gäller intresset av grönytor, för rekreation 
och för ekosystemtjänster, så är det önskvärt 
att dessa är lokaliserade närmast Viskan. 

Vad gäller att förbättra upplevelsen av Druveforsvägen 
och Mariedalsgatan, och minska upplevelsen av 
riksväg 40 som en barriär, så är det önskvärt att 
bygga sammanhängande blandad stad med bostäder, 
hotell, kontor och handel längs dessa gator.

Det är oundvikligt att det bildas ett mellanrum mellan 
riksväg 40 och tillkommande bebyggelse. Detta 
mellanrum behöver utformas med omsorg. Det får inte 
bli otrygga baksidor. Ljus och konst kan användas här 
och vid planskilda passager under riksväg 40 för att 
skapa en attraktiv stadsmiljö, konst kan placeras mellan 
riksväg 40 och tillkommande byggnad, och ljus kan 
användas vid planskilda korsningar under riksväg 40.

Till detta kommer att befintliga byggnader på kvarteret 
Astern är belägna närmare riksväg 40 än vad som hade 
varit möjligt utifrån dagens lagstiftning och kunskaper. 
Om detaljplaner här innebär en förändrad 
markanvändning behöver den nya markanvändningens 
lämplighet ur risksynpunkt hanteras. 

Grundprincip för markanvädning nära riksväg 40

Grundprincip för markanvädning nära urbana stråk

Befintliga förhållanden. 

Grundprincip för placering av ljus och konst vid planskilda korsningar 
under riksväg 40 för att skapa attraktiva gång- och cykelvägar.

Grundprincip för markanvädning nära Viskan
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konst mellan 
riksväg 40 och 
tillkommande 
byggnad.

ljus vid 
planskild 
korsning under 
riksväg 40.
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Det är alltså uppenbart att dessa intressen är delvis motstridiga. Kommunens 
bedömning är att den befintliga byggnaden på kvarteret Astern ger ett 
skydd mot risker och buller vilket gör det möjligt att bygga bostäder och 
park här. Nya kontorsbyggnader kan inte byggas lika nära riksväg 40, 
utan det behövs både ett bebyggelsefritt avstånd närmast motorvägen 
och utöver det tekniska lösningar för att minska risknivån. 
Närmast Viskan väger de ekologiska kvaliteterna tungt. Närheten till 
riksväg 40 gör det olämpligt att utforma området så det uppmuntrar till 
vistelse här, men promenadvägar genom området kan vara lämpligt. 
Längs Druveforsvägen och Mariedalsgatan kan handel och kontor stärka 
gatorna som urbana stråk. Det krävs dock både bebyggelsefritt avstånd 
och tekniska lösningar på byggnaderna för minskad risknivå. Bostäder 
och hotell kan byggas när det är avskärmat från riksväg 40. 

AVSTÅND FRÅN RIKSVÄG 40
8 meter = säkerhetszon (från vägräcke)
30 meter = åtkomst till vägen (från vägbanekant)
Om planering sker här måste särskilt fokus läggas på att säkerställa åtkomst till vägen. 
80 meter = nyanserad och kvalitativ riskbedömning (från vägbanekant)
150 meter = skadebegränsande åtgärder ska bedömas (från vägbanekant)

Illustration av hur tidigare nämna principer bör samverka inom planprogramsområdet. Observera att illustrationen inte är skalenlig!

Avstånd från riksväg 40.
Tabell 20 från Översiktlig riskanalys. Tabellen visar minsta skyddsavstånd till olika typer av verksamheter. 
För mer information och instruktioner kring hur detta ska användas hänvisas till utredningen. 
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Hotell

Mobilitetshub

Exempel på lämplig markanvädning. 
Flera anvädningar kan vara lämpliga, se 
fördjupningar på kommande sidor. 
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Nya bostäder runt parkstråket, se sidan 24. 

Parkstråket genom Borås går hela vägen från Rya Åsar till 
Gässlösa. Det går via en ekodukt från Stadsparken, genom 
planprogramsområdet, och sedan på en ekodukt över motorvägen. 
Runt parkstråket kan bostäder byggas. 

Runt Viskan skapas promenadvägar, 
ekosystemtjänster och kontor. Se sidan 26. 

Promenaden längs Viskan är vacker, lättillgänglig och trygg. En bit 
bort från riksväg 40 finns möjlighet till aktiviteter och möten, närmast 
riksväg 40 får ekosystemtjänsterna ta större plats. 

Stadsmässig entré till stadskärnan, se sidan 28. 

Druveforsvägen är entrén till stadskärnan från söder. Här börjar man 
märka av stadens liv och rörelse: det finns service här och det är 
enkelt att röra sig till fots, cykel eller med kollektivtrafik. Kommer man 
med bil är det här en praktisk plats att parkera.

Utveckling och liv i industrikvarteren, se sidan 30. 

Industrikvarteren är en spännande del av Borås. Här blandas 
gammalt och nytt: arbetsplatser, fritidsaktiviteter och bostäder. Det 
skapar liv och rörelse under hela dygnet.

BRYGGAREGATAN

FABRIKSGATAN

RV40

1

2

3

4

M
obilitetshub

Kontor

M
ARIEDALSGATAN

Hotell
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KVARTERET ASTERN

Runt parkstråket kan nya bostäder 
byggas. Lämplig exploateringsgrad är 
4-5 våningar. Under husen är det möjligt 
att bygga parkeringsgarage. Exakt 
antal lägenheter och parkeringsplatser 
kommer studeras i detaljplaneskedet. 
Exemplet här innebär ca 75 lägenheter 
och ca 150 parkeringsplatser. 

Del av Superparken - nytt parkstråk 
från Rya Åsar till Gässlösa. Den här 
etappen föreslås gå mellan gångbron 
över riksväg 40 till Sparbankskullen.

Trafikberäkningar visar att 
det 2040 kommer gå ca 10000 
fordon/vardagsdygn på Sven 
Eriksonsgatan. Det är ungefär 
samma flöde som det är idag på 
Alingsåsvägen genom Norrby. 

Byggnaden kan användas för kontor, 
handel och centrumverksamheter. 

Kyrkängsgatan kan bli 
gångfartsområde. Det är en viktig 
entré till stadskärnan för gående och 
cyklande från Göta och Regementet. 

Lämplig plats att bygga kontor. 
Placeringen ska anpassas så 
träden längs Viskan kan vara kvar. 
Fasaden mot Viskan måste se 
tilltalande ut från promenadvägen 
på andra sidan Viskan. 
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UTREDNINGSBEHOV
• Det kan finnas markföroreningar här. Vid kommande detaljplanering 

krävs vidare utredningar. Marken behöver undersökas och 
eventuellt saneras så marken uppfyller Naturvårdsverkets 
riktvärden. Se vidare bilaga ”Historisk inventering, markmiljö”.

• Delar av området är inom 80 respektive 150 meter från riksväg 
40. Vid planering inom 80 meter ska en nyanserad och kvalitativ 
riskbedömning göras, den bör utgå från faktaunderlaget i 
Översiktlig riskanalys (WUZ Consultancy, 2016-12-19) och ske 
i dialog med räddningstjänsten. Inom 150 meter från riksväg 40 
ska alltid möjligheten till skadebegränsande åtgärder bedömas.

• Buller, vibrationer och luftföroreningar kommer behöva utredas för 
bostäder. I luftkvalitetsutredningar ska prognos fram till 2035 göras, 
och det ska vara tydligt vilket trafikutveckling prognosen baseras på. 

• Dagvatten och skyfall behöver utredas och höjdsättningen inom 
området bör ske med hänsyn till detta. Dagvattenutredning 
behöver visa hur dagvatten kan tas omhand lokalt, och vilka ökade 
dagvattenmängder och föroreningsmängder en exploatering innebär, 
var dessa hamnar, hur dagvattenhanteringen dimensioneras och 
vilken hänsyn som tagits till skyfall (nutids- och framtidsscenarier). 

• Vid detaljplanering inom området återinträder strandskyddet. 
Ska det upphävas krävs att något av de särskillda skälen uppfylls. 
Exempel kan vara att området redan är ianspråkstaget. 

• Om man vill bygga grundskola i området behöver det först säkerställas 
att risk, buller och luftföroreningar är på tillfredställande låga nivåer. 
Även tillgång till grönytor och säkra skolvägar måste beaktas. 

Illustration på Superparken i ekodukt över riksväg 40.

Illustration på Superparken i ekodukt över Sven Eriksonsgatan.
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Möjlighet att förlänga Viskanpromenaden.
Träden som hänger ut över Viskan 
har en viktig biologisk funktion 
och därför ska dessa bevaras. Det 
möjligt att förstärka vattenkontakten 
mellan träden på vissa ställen. 

Ytan öster om Viskan har sämre solläge och 
är mer bullerutsatt. Det är en lämplig yta 
för ekosystemtjänster. Positivt med en smal 
byggnadsvolym närmast riksväg 40 för att 
avskärma resten av området för buller och 
risker. Lämplig användning kan vara kontor. 

Möjlig plats för ny byggnad.

Möjligt att anlägga en 
utomhuspool i Viskan. 

Möjlighet att förlänga Viskanpromenaden 
planskilt under riksväg 40. Gör passagern 
attraktiv med ljussättning och konst.  

Träden som hänger ut över Viskan har 
en viktig biologisk funktion. Viktigt 
att dessa bevaras. Viskanpromenaden 
föreslås gå längs andra stranden. Därför 
är det viktigt att det ser tilltalande 
ut sett från Viskanpromenaden. 

Bullerskärm och 
avåkningsskydd 
längs riksväg 40. 
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Byggnaden kan användas till centrum-, 
handel- eller kontorsverksamhet som kan 
anpassas till husets kulturhistoriska kvaliteter.
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UTREDNINGSBEHOV
• Det kan finnas markföroreningar här. Föroreningar 

sprids via grundvatten och därför kan området vara 
påverkat av verksamheter som tidigare funnits i 
kvarteren Uranus, Vulkanus, Serapis, Vesta, Kamelian 
och Björnflokan. Vid detaljplanering krävs vidare 
utredningar och troligen saneringsåtgärder. Se 
vidare bilaga ”Historisk inventering, markmiljö”.

• Delar av området är inom 80 respektive 150 meter 
från riksväg 40. Vid planering inom 80 meter ska 
en nyanserad och kvalitativ riskbedömning göras, 
den bör utgå från faktaunderlaget i Översiktlig 
riskanalys (WUZ Consultancy, 2016-12-19) och 
ske i dialog med räddningstjänsten. Inom 150 
meter från riksväg 40 ska alltid möjligheten 
till skadebegränsande åtgärder bedömas.

• Buller, vibrationer och luftföroreningar kommer 
behöva utredas för bostäder. I luftkvalitetsutredningar 
ska prognos fram till 2035 göras, och det ska vara 
tydligt vilket trafikutveckling prognosen baseras på. 

• Dagvatten och skyfall behöver utredas och 
höjdsättningen inom området bör ske med hänsyn 
till detta. Dagvattenutredning behöver visa hur 
dagvatten kan tas omhand lokalt, och vilka ökade 
dagvattenmängder och föroreningsmängder 
en exploatering innebär, var dessa hamnar, hur 
dagvattenhanteringen dimensioneras och vilken hänsyn 
som tagits till skyfall (nutids- och framtidsscenarier). 

• Vid detaljplanering inom området återinträder 
strandskyddet. Ska det upphävas krävs att något 
av de särskillda skälen uppfylls. Exempel kan 
vara att området redan är ianspråkstaget.

• Åtgärder som kan innebära bortledning av 
grundvatten, exempelvis utomhuspool i Viskan, 
innebär en vattenverksamhet som regleras i 11 
kap Miljöbalken. Bortledning av grundvatten är 
tillståndspliktigt. Samråd i ett tidigt skede krävs 
med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. 
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Platser mellan riksväg 40 och bebyggelse 
måste utformas med omsorg. Det 
får inte bli otrygga baksidor. Det 
får dock inte heller utformas så 
människor uppmuntras att stanna här. 
Ljussättning och konst kan användas. 

Mariedalsgatans karaktär kommer 
förändras och bli mer lik Bryggaregatan.

Det finns underjordiska ledningar längs 
riksväg 40 och dessa får inte byggas över. 

Stor ek i Badhusrondellen. 

Gör passagerna under riksväg 40 mer 
attraktiva med ljussättning och konst.  

Lämplig plats för centrumverksamheter, 
kontor eller handel. Måste vara en smal 
byggnad med hög arkitektonisk kvalitet. 
Särskild omsorg ska läggas på hörnet mot 
Badhusrondellen. Bottenvåningarna mot 
Druveforsvägen bör vara öppna och aktiva.

Kv Ulysseus är lämpligt för mobilitetshub/
parkeringshus då det har tillräcklig yta och ett 
bra läge. Infart bör ske från Mariedalsgatan. 
Bottenvåningarna mot Druveforsvägen 
ska vara öppna och aktiva. Närmast 
Badhusrondellen kan lämplig markanvändning 
vara hotell, bostäder eller kontor. Byggnadernas 
höjd bör anpassas efter omkringliggande 
bebyggelse. Hörnet mot Badhusrondellen 
är extra viktigt gestaltningsmässigt. 

Möjlighet till grönt torg för att 
stärka upplevelsen av platsen 
runt Badhusrondellen. 
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UTREDNINGSBEHOV
• Det finns med stor sannolikhet markföroreningar 

här. Föroreningar sprids via grundvatten och därför 
kan området vara påverkat av verksamheter som 
tidigare funnits i kvarteren Uranus, Vulkanus, Serapis, 
Vesta, Kamelian och Björnflokan. Vid kommande 
detaljplanering krävs vidare utredningar. Det krävs att 
provtagning och eventuell sanering genomförs så marken 
som ska användas till hotell uppfyller Naturvårdsverkets 
riktvärden för Känslig markanvändning (KM). 
För kontor, handel och parkeringshus krävs att 
marken uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden 
för Mindre Känslig Markanvändning (MKM). Se 
vidare bilaga ”Historisk inventering, markmiljö”.

• Dagvatten och skyfall behöver utredas och höjdsättningen 
inom området bör ske med hänsyn till detta. 

• Delar av området är inom 80 respektive 150 meter 
från riksväg 40. Vid planering inom 80 meter ska en 
nyanserad och kvalitativ riskbedömning göras, den 
bör utgå från faktaunderlaget i Översiktlig riskanalys 
(WUZ Consultancy, 2016-12-19) och ske i dialog med 
räddningstjänsten. Inom 150 meter från riksväg 40 ska 
alltid möjligheten till skadebegränsande åtgärder bedömas.

• Buller, vibrationer och luftföroreningar kommer 
behöva utredas för bostäder. I luftkvalitetsutredningar 
ska prognos fram till 2035 göras, och det ska vara 
tydligt vilket trafikutveckling prognosen baseras på. 

• Dagvatten och skyfall behöver utredas och 
höjdsättningen inom området bör ske med hänsyn 
till detta. Dagvattenutredning behöver visa hur 
dagvatten kan tas omhand lokalt, och vilka ökade 
dagvattenmängder och föroreningsmängder 
en exploatering innebär, var dessa hamnar, hur 
dagvattenhanteringen dimensioneras och vilken hänsyn 
som tagits till skyfall (nutids- och framtidsscenarier). 

• Vid detaljplanering inom området återinträder 
strandskyddet. Ska det upphävas krävs att något 
av de särskillda skälen uppfylls. Exempel kan 
vara att området redan är ianspråkstaget.
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EKOSYSTEM- 

TJÄNSTER

STADSPARKEN

KVARTERET BLÅKLINTEN

VISKAN

SVEN ERIKSONSGATAN

M
ARIEDALSGATAN

DR
UV

EF
OR

SV
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EN

KYRKÄNGSGATAN 

RV40

BRYGGAREGATAN

FABRIKSGATAN

RV40

Idag har området en blandning av kontor, 
handel och gymnasie-/vuxenutbildning 
vilket är positivt. Det vore också positivt 
med påbyggnader. Dessa bör vara 
indragna från fasaden för att undvika 
att gatan skuggas. Påbyggnader och 
fasadomvandlingar måste ske med 
hög arkitektonisk kvalitet. Vid ändrad 
användning krävs uppmärksamhet på 
föroreningar i byggnaderna och marken.  

Lucktomter kan bebyggas förutsatt att 
användning och utformning bidrar till att 
göra området som helhet mer attraktivt.

Tornen i hörnet Fabriksgatan/
Bryggaregatan är karaktäristiska. 
Påbyggnader i området måste 
ske med hänsyn till dessa. 

Gör passagerna under riksväg 40 mer 
attraktiva med ljussättning och konst. 

INDUSTRIKVARTEREN
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UTREDNINGSBEHOV
• I området har det tidigare funnits bensinstation, 

kemtvätt och grafisk industri varför det med stor 
sannolikhet finns föroreningar här. Föroreningar 
kan finnas både i byggnader och i marken. Vid 
ändrad användning av befintliga byggnader bör man 
undersöka vad för verksamhet som tidigare har funnits 
i byggnaden och ifall det finns risk för föroreningar. 
Markföroreningar kan spridas via grundvatten. Därför 
kan området vara påverkat av verksamheter också i de 
angränsande fastigheterna.  
Vid kommande detaljplanering krävs vidare 
utredningar. Marken behöver undersökas 
och eventuellt saneras så marken uppfyller 
Naturvårdsverkets riktvärden. Se vidare bilaga 
”Historisk inventering, markmiljö”.

• Delar av området är inom 80 respektive 150 meter 
från riksväg 40. Vid planering inom 80 meter ska 
en nyanserad och kvalitativ riskbedömning göras, 
den bör utgå från faktaunderlaget i Översiktlig 
riskanalys (WUZ Consultancy, 2016-12-19) och 
ske i dialog med räddningstjänsten. Inom 150 
meter från riksväg 40 ska alltid möjligheten 
till skadebegränsande åtgärder bedömas.

• Buller, vibrationer och luftföroreningar kommer 
behöva utredas för bostäder. I luftkvalitetsutredningar 
ska prognos fram till 2035 göras, och det ska vara 
tydligt vilket trafikutveckling prognosen baseras på. 

• Dagvatten och skyfall behöver utredas och 
höjdsättningen inom området bör ske med hänsyn 
till detta. Dagvattenutredning behöver visa hur 
dagvatten kan tas omhand lokalt, och vilka ökade 
dagvattenmängder och föroreningsmängder 
en exploatering innebär, var dessa hamnar, hur 
dagvattenhanteringen dimensioneras och vilken hänsyn 
som tagits till skyfall (nutids- och framtidsscenarier). 

• Vid detaljplanering inom området återinträder 
strandskyddet. Ska det upphävas krävs att något 
av de särskillda skälen uppfylls. Exempel kan 
vara att området redan är ianspråkstaget.
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GENOMFÖRANDE5
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Inom planprogramsområdet finns både kommunal och 
privatägd mark. Bilden nedan visar markfördelningen, 
gulmarkerat område är kommunal mark.
Kommunal mark kan bebyggas av kommunen 
själv eller markanvisas till en privat byggherre. 
Aktuell information om markanvisningsprocessen 
hittas på Borås Stads hemsida.  
Bullerskärm och avåkningsskydd längs riksväg 40 
förbättrar närmiljön mycket och bidrar även till att värna 
riksväg 40 som riksintresse. Kostnad för anläggandet 

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000

PLANOMRÅDESGRÄNS

bör ske i samband med exploateringen i närområdet. 
Finansering av åtgärder är en förhandlingsfråga, men 
endast Trafikverket kan anlägga och drifta åtgärder. 
Exploatering som kräver åtgärder eller kan påverka 
Trafikverkets väg- eller järnvägsnät behöver säkerställas 
genom avtal mellan kommun och Trafikverket om 
finansiering, planprocess, genomförande, drift, 
underhåll och ägande. Trafikverket prioriterar avtal 
som som är kopplade till regional och nationell plan. 

Därefter prioriteras avtal som reglerar åtgärder i Trafikverkets 
anläggningar till följd av kommunal exploatering. Detta 
kan innebära långa väntetider innan avtal skrivs.
Efter tecknat avtal och beroende på åtgärdens 
karaktär samt vägens funktion utses en bevakande 
projektledare alternativt att Trafikverket anlägger 
åtgärden. Även denna process är i dagsläget hårt 
belastad och prioritering kan innebära långa ledtider.
Avtal skall vara undertecknade av båda 
parter innan detaljplanen antas.
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MILJÖMÅL
Den föreslagna markanvändningen bedöms förenlig 
med det nationella miljömålet ”God bebyggd 
miljö” och de lokala målen 3: Borås Stad bygger 
hållbart och skapar förutsättningar för en hälsosam 
livsmiljö, 3b: Ekosystemtjänster, grön- och blå 
infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner 
och vägplaner. och 3c. Den fysiska planeringen ska 
anpassas till framtidens klimat- och väderfenomen.

RIKSINTRESSE: RIKSVÄG 40
Till detta planprogram hör bilaga 2: ”Riksintresset 
riksväg 40 och Södra Centrum”. Denna bilaga 
avser att beskriva hur riksintresset av riksväg 40 
hanteras i planprogrammet för Södra Centrum. 
Utifrån vad som finns beskrivet i denna bilaga 
är kommunens ställningstagande att riksintresset 
tillgodoses av planprogrammet och att det 
är säkerställt att riksintresset inte riskerar att 
påtagligt skadas av planprogrammet. 

PLACERING AV NY JÄRNVÄG 
Det är osäkert var ett nytt stationsläge hamnar. 
Nedan följer en analys av vad det skulle innebära 
med stationsläge vid befintliga Borås C respektive 
ett stationsläge utmed kust-till-kust-banan.

Stationsläge vid Borås Central
• Nya bostäder och verksamheter skapas 
500-700 meter från stationsläget. Det 
innebär goda promenadmöjligheter. 
• Det är angeläget att Sven Eriksonsgatan 
utformas så det uppleva som enkelt, tryggt och 
effektivt att röra sig till fots eller cykel här.

• Att området utvecklas kommer innebära 
att gångvägen till stationen blir mer attraktiv 
för de som går till stationen från Gässlösa, 
Druvefors, Bergsbo och Bergsäter. 

Stationsläge utmed kust-till-kustbanan
• Nya bostäder och verksamheter skapas 500-
900 meter från stationsläget beroende på dess 
placering. Det innebär goda promenadmöjligheter.
• Att området utvecklas kommer innebära att 
gångvägen till stationen blir mer attraktiv för de som 
går till stationen från områden norr om riksväg 40. 

Slutsatsen är att båda dessa alternativ så 
kommer den tillkommande bebyggelsen vara på 
gångavstånd från stationen. Det är attraktivt för 
boende och handel, kontor, hotell och annan 
centrumverksamhet. Avståndet är dock för långt 
för att uppfattas som attraktiv pendelparkering. 
Ett av planprogrammets syften är att minska 
upplevelsen av riksväg 40 som barriär i stadsrummet. 
Oavsett vilket av dessa stationslägen det i slutändan 
blir så är det angeläget att det upplevs som enkelt och 
attraktivt att ta sig dit till fots eller cykel från hela staden. 
 

Föreslagen markanvändning innebär förtätning med 
bostäder, kontor, handel, centrum och parkeringar. Den 
exakta markanvändningen och exploateringsgraden 
avgörs genom detaljplanering och markanvisning. 
Förslaget innebär även att Viskanstråket kompletteras 
och att en del av Superparken - parkstråket genom 
staden - kan skapas. Detta skapar nya mötesplatser 
där boråsare och besökare kan trivas. 
Upplevelsen av att röra sig till fots eller med cykel längs 
Druveforsvägen och Bryggaregatan förändras när de är 
stadsgator med levande bottenvåningar. Bullerskärm och 
byggnader bidrar till att minska bullret från riksväg 40. 
Markparkeringar ersätts med platser i parkeringshus. 
Att parkeringsplatserna koncentreras gör att underlaget 
för handel stärks längs de vägar som förbinder 
parkeringshusens entréer och stadskärnan. 

MILJÖBEDÖMNING
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den 
påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och 
hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Inom 
planprogramområdet föreslås användning för bostäder, 
centrum, parkering med mera. Lokaliseringen av dessa 
användningar baseras i hög grad på omgivningens 
påverkan på platsen. Slutsatsen är att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. 
Undersökningen av betydande miljöpåverkan har 
kommit fram till att det är viktigt att belysa följande 
frågor i planprogrammet och kommande detaljplaner:
Buller, Luftkvalitet, Risker från farligt 
gods, Översvämning och skyfall, MKN för 
vatten, luft och buller, Markföroreningar, 
Kulturmiljö, Naturmiljö/biotopskydd
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PROGRAMSAMRÅDSREDGÖRELSE7
SAMMANFATTNING
Avsikten med ett planprogram är att utreda övergripande 
mål och visioner som ska vara vägledande för det fortsatta 
planarbetet. Planprogram är inte juridiskt bindande men 
ska alltid beaktas i det följande arbetet. I samband med att 
detaljplaner tas fram för de olika delarna kommer man som 
sakägare återigen ges möjlighet att lämna yttrande. 

Programsamrådets inkomna synpunkter redovisas i denna 
samrådsredogörelse. 

S2  LÄNSSTYRELSEN
Länsstyrelsens samlade bedömning: Länsstyrelsen 
lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). Programmet visar på en 
utveckling av Borås södra centrum. Länsstyrelsen anser att 
planprogrammets inriktning är positiv. Kommunen föreslår 
exploatering för blandstad, bostäder, kontor och service. 
Stort fokus har legat på att utveckla stadens grönstråk och 
hur dessa kan utvecklas i samband med exploatering.
Som helhet saknar Länsstyrelsen att programmet inte 
bedömt miljöeffekterna som den samlade exploateringen 
kommer att orsaka gällande hantering av dagvatten och 
dess påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.
Vidare är ett genomförande av programmets 
intentioner beroende av att strandskyddet har hanterats 
redan i planprogrammet. Kommunen bör utreda 
strandskyddsfrågan så tidigt som möjligt i planprocessen.
Planprogrammet redovisar flera riskområden (översvämning, 
skyfall, farligt gods, markföroreningar, buller samt 
luftföroreningar). Dessa frågor behöver kommunen 
arbeta vidare med i det fortsatta planarbetet.

Riksintresse
Området berörs av riksintresset riksväg 40. 
Kommunen har tagit fram en separat utredning av 
riksintresset i förhållande till planprogrammet.
Kommunens bedömning är att riksintresset tillgodoses inom 
programmet och att det är säkerställt att riksintresset inte 
riskerar att påtagligt skadas av planprogrammet. Bedömningen 
bygger dels på en kommunala utredning ”Riksintresset 
riksväg 40 och Södra Centrum” som både redovisar 
riksintresset kärnvärden samt hur planerad bebyggelse kan 
komma att påverka dessa värden. Tillsammans med den 
åtgärdsvalsstudie som håller på att tas fram tillsammans med 
Trafikverket (Noden Borås) samt en kommunal trafikplan.

Yttranden från remisspart
S1  KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen tillstyrker programförslaget. 
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för kv. Ulysses.    

Kommunstyrelsen anser att planprogrammet är 
genomarbetat och att det kommer bidra till snabbare 
detaljplaneprocesser lägre fram när vissa grundläggande 
frågor klargörs i ett tidigt skede. Ytorna kring 
Stadsparksbadets parkering behöver dock studeras 
ytterligare. En byggnad i detta läge väcker många frågor och 
volym, lämplighet och dess innehåll behöver studeras vidare 
innan Kommunstyrelsen kan ta ställning till denna del.  

Det är positivt att utveckling av kommunal mark kan 
genomföras i centralt läge i staden och bidra till den 
stadsutveckling som pågår i staden. Den kommunala marken 
ska leda fram till kommande markanvisningstävlingar inom 
området. 
Kommunstyrelsen, som markägare, uppmanar 
Samhällsbyggnadsnämnden att ge detaljplaneuppdrag 
till kvarteret Ulysses, som ett första steg i den 
fortsatta planeringen. Planuppdraget ska utifrån från 
planprogrammets intentioner, med parkeringshus närmast 
väg 40 och exempelvis centrumändamål/bostäder 
närmast badhusrondellen. Kommunstyrelsen återkommer 
sedan efter hand med ytterligare planuppdrag, antingen 
i separata uppdrag eller i samband med framtagande av 
verksamhetsplan för detaljplanering.  

Kommentar
Ytorna kring Stadsparksbadets parkering ägs av kommunen 
och kommer i ett eventuellt framtida detaljplanarbete 
studeras vidare. Detta förtydligas i planprogrammet. 
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Länsstyrelsen gör bedömningen att kommunen 
arbetar på ett bra sätt med frågor kopplade till 
riksintresset och att utredningar/beskrivning håller 
rätt detaljeringsnivå för ett planprogram.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Enligt 2 kap. 10 § PBL får planläggning inte 
medverka till att MKN enligt 5 kap Miljöbalken 
överträds. I dagsläget saknas denna bedömning.
Kommunen måste därför visa hur planerade åtgärder påverkar 
möjligheterna att nå uppsatta MKN för Vatten. Kommunen 
behöver visa på vilka grunder bedömningen har gjorts, 
exempelvis med stöd av uppgifter från dagvattenutredningen 
eller annat underlag som berör vattenkvalitén. MKN 
för Viskan är God ekologisk status 2021.

Vattenförekomsten är klassad till Måttlig ekologisk status. 
Hydromorfologin är utslagsgivande för bedömningen och 
visar på att strandzonen delvis är påverkad av rensningar, 
strandskoningar eller andra hinder som människan har byggt.
En ekologiskt funktionell kantzon intill vatten 
sträcker sig mellan 30 och 45 meter. MKN för 
grundvattenförekomsten, Borås, är God kemisk 
grundvattenstatus och God kvantitativ status.

Strandskydd (MB 7kap)
I dagsläget finns inget strandskyddsområde inom 
programområdet. Naturavdelningen vill dock påminna om 
de regler som finns rörande strandskyddets automatiska 
inträde och återinträde. Strandskydd inträder exempelvis 
om stadsplanen för kvarteret Mandelblomman eller Astern 
upphävs eller ersätts (10 a § lag om införande av miljöbalken).

Farligt godstransporter
Precis som framgår i planprogrammet ligger större delen 
av programområdet inom riskhanteringsavståndet 150 
meter från rv 40 som är en rekommenderad transportled 
för farligt gods. Det planeras för bebyggelse nära 
transportleden. Länsstyrelsen förespråkar generellt ett 
bebyggelsefritt avstånd på 30 meter till farligt godsled. 
Länsstyrelsen noterar att det kommer att tas fram en 
nyanserad och kvalitativ riskbedömning vid planering 
av byggnader inom 80 meter från rv 40. Rv 40 passerar 
i ett högre läge än planområdet. Det är angeläget med 
ett förstärkt räcke längs vägen, om det inte redan finns 
ett sådant, för att minska risken för en avåkning.

En del befintliga byggnader ligger nära rv 40. Det är vad 
kommande detaljplaner möjliggör för markanvändning 
som avgör hur risker ska beaktas i planeringen. Det gäller 
inte bara ny bebyggelse. Om planerna innebär en förändrad 
markanvändning i befintlig bebyggelse behöver den nya 
markanvändningens lämplighet ur risksynpunkt hanteras.

Länsstyrelsen ser positivt på den disponering av området 
som presenteras i programmet, en disponering som 
innebär att känslig verksamhet placeras långt in på området 
och mindre känslig verksamhet närmast vägen. Det är 
bra att parkytor planeras avskilt från rv 40 om de ska 
vara en plats för rekreation och möten. Med tanke på 
närheten till rv 40 är det också bra att det inte planeras 
för förskola och skolor inom programområdet.

Om strandskydd inträder kan kommunen upphäva 
skyddet i samband med antagande av ny detaljplan. En 
förutsättning är dock att det finns särskilda skäl.

Strandskyddsfrågan bör utredas noga om det i områden 
invid 100 meter från Viskan övervägs nya detaljplaner som 
innebär exploateringar av idag allemansrättsligt tillgängliga 
områden. Allemansrättsligt tillgängliga områden är exempelvis 
flertalet parkeringar, gångstråk, trottoarer, parker m.m.
Eftersom även vattenområden är allemansrättsligt tillgängliga 
bör eventuella planer på utomhusbad utredas mycket 
noga. Långtgående lokaliseringsutredningar kan i vissa 
fall krävas för att påvisa att särskilda skäl föreligger. 

Hälsa och säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion 
Översvämningsrisker
Det framgår inte om det finns risk för översvämning från 
Viskan men det anges i programmet att vissa delar är lågt 
belägna. I faktabladet Rekommendationer för hantering av 
översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering, 
rekommenderar Länsstyrelsen att risken för översvämning 
från minst ett 100-årsregn bedöms i en detaljplan.

Programmet tar upp att flödesackumulering och 
lågpunktskartering visar att det finns en risk för 
att bebyggelse och infrastruktur kan skadas vid ett 
100-årsregn. Det framgår också att det är nödvändigt 
att ta hänsyn till risken för översvämning i det fortsatta 
detaljplanearbetet. Det är bra att detta utreds vidare. Då 
kan kommande detaljplaner redovisa konsekvenserna 
av en översvämning för den planerade bebyggelsen och 
redovisa de riskreducerande åtgärder som behövs.
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Markföroreningar
Det är positivt att kommunen tidigt i planarbetet tagit 
markföroreningsfrågan på allvar och gjort en översiktlig 
inventering av förekomst av markföroreningar och 
föroreningar i byggnader. Ytterligare utredningar 
kommer att behöva utföras vid detaljplaneringen.
Det är viktigt att tänka på att det finns föroreningar 
som kan förflytta sig långa sträckor.
I kommande detaljplaner inom programområdet ska det 
tydligt framgå hur föroreningssituationen bedömts och 
utretts, vilka risker som föreligger och hur dessa bedömts, 
eventuellt behov av ytterligare undersökningar och 
utredningar samt vilka saneringsåtgärder som är nödvändiga 
för den planerade markanvändningen. Planbestämmelser 
kan komma att behövas för att säkerställa att nödvändiga 
saneringsåtgärder genomförs i de enskilda detaljplanerna.

Buller och luftföroreningar
Borås stad har även beskrivit problem med Rv 40 och 
att det finns problem med buller och luftföroreningar. 
Det är bra att man är medveten om dessa problem 
och att vid planeringen utgår ifrån att minder känsliga 
verksamheter läggs närmast trafikerade vägar och 
att bostäder får skydd av dessa byggnader.

Råd enligt PBL och MB
Naturmiljö
Naturavdelningen påminner om att alléer i stadsmiljö kan 
omfattas av biotopskydd. Sådana alléer får inte skadas 
eller tas bort. Vid en eventuell dispensprövning läggs 
stor vikt vid möjligheterna att undvika skada. Således 
bör detaljplaneringen utgå från att alléerna kvarstår. 
Biotopskyddsdispens bör sökas tidigt i planprocessen. 

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett 
viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) 
är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. 
Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) 
vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, 
det nuvarande miljötillståndet och planinnehållets 
förhållande till detta saknas, vilket gör det svårt att 
bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt.

Synpunkter enligt annan lagstiftning: Vattenverksamhet
Länsstyrelsen upplyser om att åtgärder som kan innebära 
bortledning av grundvatten innebär en vattenverksamhet 
som regleras i 11 kap Miljöbalken. Bortledning av 
grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart 
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I det 
fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras 
i tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. 
Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna 
bedömning. Åtgärder och konsekvenser kopplat till ev. 
bortledning av grundvatten bör därför förtydligas.

Skyddade kulturmiljölager
Delar av planområdet är beläget inom fornlämningsområde, 
vilket består av stadslager från stadens tidiga historia. 
Tillstånd enligt kulturmiljölagen krävs för ingrepp i detta 
område. Inom planområdet finns fabriksbyggnader som har 
ett stort kulturhistoriskt bevarandevärde som karakteristiska 
uttryck för Borås industrihistoria. Det är angeläget att dessa 
fabriksbyggnader bevaras och integreras i området utveckling.

Dispensfrågan bör åtminstone vara utredd innan 
en detaljplan antas. Detta eftersom en detaljplans 
genomförande kan vara avhängig en biotopskyddsdispens.

Vatten
Länsstyrelsen anser att en dagvattensutredning bör tas 
fram. Bland annat behöver den visa hur dagvattnet kan 
tas omhand lokalt i så stor utsträckning som möjligt och 
reglera detta med planbestämmelser på plankartan. Viskan, 
som blir recipient för det aktuella planområdet är redan 
idag hårt belastad. I dagvattenutredningen är det viktigt 
att även redovisa vilka ökade dagvattenmängder och 
föroreningsmängder som förslaget innebär, var dessa hamnar, 
hur dagvattenhanteringen dimensioneras och vilken hänsyn 
som tagits till skyfall (nutids- och framtidsscenarier).

Kulturmiljö
Delar av planområdet är beläget inom fornlämningsområde, 
vilket består av stadslager från stadens tidiga historia. 
Tillstånd enligt kulturmiljölagen krävs föringrepp i detta 
område. Inom planområdet finns fabriksbyggnader som har 
ett stort kulturhistoriskt bevarandevärde som karakteristiska 
uttryck för Boråsindustrihistoria. Det är angeläget att dessa 
fabriksbyggnader bevaras och integreras i området utveckling.

Trafik
Trafikverket har i sitt yttrande daterat 2019-05-17 lämnat 
synpunkter på planprogrammet som kommunen behöver 
beakta i det fortsatta planarbetet. Länsstyrelsen delar 
Trafikverkets synpunkter bland annat kring frågor som rör 
långsiktiga strategier för att lösa trafiksituationen i Borås stad.
Koppling till miljömålen
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Behovsbedömning
Planprogrammet saknar en bedömning av om förslaget 
innebär betydande påverkan på miljön.

Kommentar
Sammanfattning
Planprogrammet har kompletterats med avsnitt om 
miljöeffekterna på den samlade exploateringen, se sida 33. 

Kommunen är medveten om att strandskyddsfrågan och andra 
riskområden behöver arbetas med i det fortsatta planarbetet. 
”Utredningsbehov” på sida 25, 27, 29 och 31 har förtydligats. 

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Avsnitt om MKN för vatten har lagts till, se sida 11. 

Strandskydd (MB 7kap)
Avsnitt om strandskydd har lagts till, se sida 11. 
I kommande detaljplaner kommer strandskydd, 
eventuella lokaliseringsutredningar och särskilda 
skäl redovisas. Detta har också förtydligats under 
”utredningsbehov” på sida 25, 27, 29 och 31.
 
Hälsa och säkerhet 
Vattenflödet i Viskan regleras vid Ålgårdsdammen och 
Druvefors. Detta minskar risken för översvämning 
och därför har fokus varit på risken för översvämning 
vid skyfall. Detta förtydligas på sidan 11.  
Kommunen kommer framföra önskemål till 
Trafikverket om förstärkt räcke, och detta kommer 
behandlas i samband med detaljplanerna i området. 
Det har förtydligats på sida 20 att förändrad markanvändning 
i befintlig bebyggelse också innebär att den nya 
markanvändningens lämplighet ur risksynpunkt ska hanteras.

Planeringsprinciper för byggnation vid väg 40
Trafikverket anser att föreslagen markanvändning med 
hänsyn till olägenheter utmed väg 40 är passande. Dock 
behöver exempelvis frågor som risk, buller och luftkvalitet 
utredas i fortsatt arbete. Föreslagna avstånd från väg 40 
är lämpliga utifrån trafiksäkerhet. Programmet föreslår en 
bullerskärm och avåkningsskydd längs väg 40. Befintliga 
passager under väg 40 föreslås göras mer attraktiva med 
ljussättning och konst. Vidare samråd och avtal behövs 
med Trafikverket avseende föreslagna åtgärder.

I programmet uppger kommunen att endast Trafikverket kan 
stå för driftskostnader för bullerskärm och avåkningsskydd. 
Trafikverket anser att finansieringen är en förhandlingsfråga, 
men att endast Trafikverket kan anlägga och drifta åtgärderna. 
Kostnader för drift måste inte Trafikverket stå för.

Bilaga ”Riksintresset riksväg 40 och Södra Centrum
I Bilaga 2 skrivs att ” Planprogrammet innebär att det 
som idag är markparkering istället samlas i parkeringshus 
vilket borde ha begränsad påverkan på kapaciteten 
i stort.”. Samtidigt föreslår kommunen, genom 
programmet, en utveckling av bebyggelse, handel och 
kontor. Hur många parkeringsplatser kommer det finnas 
totalt i området? Trafikverket ser fram emot fortsatt 
arbete med Borås Stad i och med avsiktsförklaringen, 
med avstamp i åtgärdsvalsstudie Noden Borås, och 
dess uppföljningsplan avseende mätprogrammen.

Dagvatten och skyfall
I programmet skrivs att flödesackumulering och 
lågpunktskartering visar att det finns en risk för att 
bebyggelse och infrastruktur kan skadas vid ett 100-årsregn. 

Utredningsbehovet om markmiljö har förtydligats på sidan 
25, 27, 29 och 31.

Naturmiljö
Det har förtydligats på sidan 10 att alléer omfattas av 
biotopskydd. 

Vatten
Utredningsbehovet om dagvatten har förtydligats på sidan 
25, 27, 29 och 31.

Koppling till miljömålen
Planprogrammet har kompletterats med en översiktlig 
redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande 
miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta, se 
sida 14 och 33. 

Vattenverksamhet
Det har förtydligats på sidan 27 att åtgärder som kan innebära 
bortledning av grundvatten innebär en vattenverksamhet. 

Behovsbedömning
Planprogrammet har kompletterats med en behovsbedömning. 
Se bilaga och sammanfattning sidan 33. 

S3  TRAFIKVERKET
Synpunkter
Det är positivt att kommunen valt att ta fram ett planprogram 
för området. Programmet upplevs som genomarbetat 
och väl motiverat. Trafikverket vill dock understryka 
vikten av att Borås Stad fortsatt arbetar aktivt vidare med 
en politiskt förankrad och långsiktig strategi för att lösa 
trafiksituationen i Borås och dess trafikplatser med omnejd.
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Därför behöver dagvatten och skyfall utredas och 
höjdsättningen inom området bör ske med hänsyn till detta. 
Trafikverket instämmer med kommunens bedömning.

Luftmiljö
I de luftkvalitetsutredningar som hänvisas till i 
planbeskrivningen (COWI 2018-04-16 och COWI 
2018-06-19) finns prognos för utvecklingen fram till 
år 2030. Trafikverket anser att kommunen i processen 
med att ta fram detaljplaner för området bör ta 
hänsyn till en prognos för luftkvalitet år 2035 samt 
tydliggöra vilken trafikutveckling prognosen baseras 
på, eftersom olika trafikutveckling ger olika resultat.
Trafikverket noterar att MKNs dygnsnivåer överskrids på 
och intill vägbanan på väg 40 i samtliga scenarier år 2030. 
I och med att miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas 
i närheten av vägen anser Trafikverket att det, vid framtida 
detaljplanering, är viktigt att luftkvaliteten utreds så 
att frågan kan hanteras på ett tillfredsställande sätt.

Buller och vibrationer
I programmet uppger kommunen att det är angeläget 
för hela området med bullerskärm längs väg 40 
samt att bullerfrågan kommer behöva utredas för 
bostäder. Åtgärder utmed statligt vägnät behöver 
samrådas med Trafikverket. Avtal kommer krävas.
Trafikverket förutsätter att bebyggelsen kommer 
att klara kraven i Förordningen om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216).

Trafikverket har tagit fram riktvärden för vibrationer 
i riktlinje ”Buller och vibrationer från trafik på väg 
och järnväg”, TDOK 2014:1021. Enligt riktlinjen skall 
vibrationsnivån i vårdlokaler och bostäder vid nybyggnad 
och väsentlig ombyggnad av infrastruktur inte överskrida 

bör informera sig om planeringsläget för den framtida 
järnvägen, för att kunna ta ställning till förutsättningarna 
för genomförande av den planerade åtgärden. 

Övrigt
Åtgärdsvalsstudie Noden Borås
I avslutad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden Borås var syftet 
att identifiera behov, funktioner och tillgänglighet för 
personer och gods på väg och järnväg inom Borås med 
omgivning. I studien föreslås olika typer av åtgärder som 
är nödvändiga för Borås Stads fortsatta bostadsutveckling 
kopplade till transportinfrastruktur och resande.

Kommentar
Planeringsprinciper för byggnation vid väg 40
I samband med framtida detaljplaner kommer vidare 
samråd och avtal ske med Trafikverket angående 
bullerskärm, avåkningsskydd, ljussättning och konst. 
På sidan 32 har det förtydligats att finansieringen är 
en förhandlingsfråga, men att endast Trafikverket 
kan anlägga och drifta åtgärderna. 

Bilaga ”Riksintresset riksväg 40 och Södra Centrum
Planbeskrivningen och bilaga 2 har förtydligats med hur 
många parkeringsplatser som kan komma att finnas i 
området totalt. 

Luftmiljö
Utredningsbehovet om luftmiljö har förtydligats på sida 25, 
27, 29 och 31.

0,4 mm/s vägd RMS vid fler än fem tillfällen per 
trafikårsmedelnatt. Trafikverket anser att samma riktvärde 
ska tillämpas vid nybyggnation intill infrastruktur.

Risk
Trafikverket utgår från att Länsstyrelsens synpunkter beaktas 
i detta sammanhang.

Avtal
Exploatering som kräver åtgärder eller kan påverka 
Trafikverkets väg- eller järnvägsnät behöver säkerställas 
genom avtal mellan kommun och Trafikverket. Avtal behövs 
för att reglera finansiering och planprocess (åtgärdsval, 
formell planläggning enligt väg- eller järnvägslagen) 
samt genomförande, drift, underhåll och ägande.
Kommunen bör vara medveten om att i dagsläget prioriteras 
avtal som är kopplade till regional och nationell plan. Detta på 
grund av hög arbetsbelastning inom Trafikverket Planering. 
Därefter prioriteras avtal som reglerar åtgärder i Trafikverkets 
anläggningar till följd av kommunal exploatering. Detta 
kan innebära långa väntetider innan avtal skrivs.
Efter tecknat avtal och beroende på åtgärdens 
karaktär samt vägens funktion utses en bevakande 
projektledare alternativt att Trafikverket anlägger 
åtgärden. Även denna process är i dagsläget hårt 
belastad och prioritering kan innebära långa ledtider.
För en så smidig process som möjligt bör kommunen 
ta fram ett konkret och välmotiverat förslag 
på hur åtgärden bör utformas. Avtal skall vara 
undertecknade av båda parter innan planen antas.
Götalandsbanan
Planområdet befinner sig inom tidigare framtagen korridor 
för Götalandsbanan. Planerings- och utredningsarbete 
pågår för närvarande. Den som planerar åtgärder här 
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Buller och vibrationer
Samråd och avtal om bullerskärm kommer ske i samband 
med detaljplaner inom området. Utredningsbehovet om buller 
och vibrationer har förtydligats på sida 25, 27, 29 och 31.

Avtal
En beskrivning av Trafikverkets process och 
prioriteringar gällande avtal finns nu beskrivet i kaptiel  
Genomförandebeskrivning på sidan 32.

S4  TEKNISKA NÄMNDEN
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till planprogram för 
kv Ulysses m.fl., Södra centrum. Tekniska nämnden anser 
att planprogrammet innehåller många goda intentioner 
för att utveckla området. Gångstråket utmed Viskan 
från kv Kamelian till Sven Eriksonsgatan är på gång att 
genomföras helt i enlighet med planprogrammet.

S5  MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planprogrammet 
under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 
Förvaltningen synpunkter har under arbetets gång tagits 
tillvara i planprogrammet. Dessa behöver kvarstå och 
förstärkas.

Miljöförvaltningen menar att följande är en förutsättning för 
en god boendemiljö; 
• En bullerskärm utmed RV40. 
• Klimatanpassning genom bland annat ytor för 
genomsläpplighet och platser som kan översvämmas. 
• Grön infrastruktur för djur och växter i form av exempelvis 
träd som hänger ut över Viskan.

S6  GRUNDSKOLENÄMNDEN
Grundskolenämnden tillstyrker planprogrammet. Nämnden 
lämnar synpunkter som avser trafiksäkerhet samt skolplatser 
för elever. 
Behov av skolplatser inom centrum är väldigt stort. 
De förslag som ligger i Lokalresursplanen från 
Grundskolenämnden att bygga ut centrumnära skolor bör 
tillstyrkas av Borås Stad för att möjliggöra att elever som 
flyttar och bosätter sig i centrum ska få skolplats.

Vid byggnation ska elevers möjlighet till säker skolväg ses 
över. Elever ska ha möjlighet att ta sig till och från skolan 
på ett säkert sätt i trafiken. Gångbanor och cykelvägar bör 
byggas i samband med nya områden. Gång- och cykelvägar 
har stor betydelse för trygghet på vägar, utveckling av sunda 
livsvanor hos barn och val av färdsätt.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Det är Kommunstyrelsen 
som ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta 
fram nya detaljplaner exempelvis för ny-/utbyggnad 
av skolor. Grundskolenämnden bör i så fall uppmana 
Kommunstyrelsen att ge Samhällsbyggnadsnämnden nya 
uppdrag för att möjliggöra utökning av kommunal service i 
området. Planprogrammet innebär att möjligheten att gå och 
cykla säkert i området förbättras. 

S7  FÖRSKOLENÄMNDEN
Förskolenämnden tillstyrker planprogrammet.  
I samband med att områden utvecklas och förtätas med 
bostäder vill Förskolenämnden påtala vikten av att satsa 
på en fortsatt utbyggnad av förskolor. Förskolenämnden 
kan inte ombesörja förskoleplatser för ytterligare ett 
bostadsområde, då det är brist på centrala förskoleplatser.

Utöver dessa synpunkter som redan finns i förslaget så 
behöver: 
• Förslaget om en utomhuspool utredas och prövas innan 
vi vet om detta är lämpligt eftersom det räknas som 
vattenverksamhet. 
• Bilderna på s. 14 kompletteras med texter om att 
ekosystemtjänster behövs på båda sidor av Viskan.

• Tillgänglighet och framkomlighet säkerställas i området. 
Trafikplanen behöver antas senast 2020. Den behöver 
innehålla mobility managementåtgärder som syftar 
till att påverka så att fler av de resor som är under fem 
kilometer med målpunkter i området görs till fots, med 
cykel eller kollektivtrafik. Även Parkeringsstrategin som är 
under framtagande kommer att påverka området, liksom 
prissättning på parkering. Det strategiska arbetet är dock 
ett långsiktigt arbete och planprogrammet i sig kan bidra 
till en lösning av nuvarande problematik. En bilpool i 
området hade också varit önskvärt i området för att skapa 
förutsättningar för detta. Utvecklingsplan för stadstrafiken 
bör omnämnas i planhandlingarna utöver de andra 
styrdokumenten.

Kommentar
Planhandlingen kompletteras med en beskrivning av att 
utomhuspool räknas som vattenverksamhet och därför 
kräver prövning och tillstånd. 

Sidan 14 (sidan 16 i antagandehandlingen) förtydligas så 
det framgår att ekosystemtjänster behövs på båda sidor av 
Viskan.

Planhandlingen kompletteras så ”utvecklingsplan för 
Stadstrafiken” nämns bland styrdokumenten. Tillgänglighet 
och framkomlighet kommer vara viktigt i det kommande 
detaljplanearbetet. 
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Förskolenämnden vill också poängtera att barnperspektivet 
måste beaktas från början när gator, torg, trottoarer och 
cykelvägar planeras.

Kommentar
Synpunkterna noteras. Det är Kommunstyrelsen som 
ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram 
nya detaljplaner exempelvis för ny-/utbyggnad av skolor. 
Förskolenämnden bör i så fall uppmana Kommunstyrelsen 
att ge Samhällsbyggnadsnämnden nya uppdrag för att 
möjliggöra utökning av kommunal service i området. 
Planprogrammet innebär att möjligheten att gå och cykla 
säkert i området förbättras. 

S8  KULTURNÄMNDEN
Kulturnämnden tillstyrker planprogrammet. 

I anslutning till planområdet finns viktig historisk 
bebyggelse utmärkande för Borås textilindustri och arv. I 
bygglovsskedet bör det industriella arvet beaktas genom 
medveten arkitektonisk gestaltning i planerad bebyggelse.

S9  SÖDRA ÄLVSBORGS RÄDD-
NINGSTJÄNSTFÖRBUND
Räddningstjänsten anser att det vore positivt att lyfta 
in de skyddsavstånd som krävs enligt den översiktliga 
riskanalysen genom att redovisa hela tabell 20 (för Rv40 
70km/h) från den översiktliga riskanalysen (tabell 2 i 
den sammanfattade versionen). Detta för att skapa en 
ökad tydlighet över problembilden kopplat till farligt 
gods. Räddningstjänsten har i övrigt inga synpunkter.

Kommentar
Tabell 20 redovisas nu på sida 21. 

Kommentar
Parkeringssituationen kommer bearbetas vidare i kommande 
detaljplaner.

S12  NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Naturskyddsföreningen i Borås ställer sig positiv till det 
gröna stråk som föreslås i planen med bl.a ekodukter över 
riksväg 40 och Sven Eriksonsgatan.

Dock finns ingen tidsplan på när ett fullständigt stråk kan 
vara genomfört och hur det ska genomföras.

Det är svårt att reda ut var gränsdragningen för var husen 
kommer att placeras någonstans, men det är uppenbart att 
det grönområde som nu finns på plats kommer att påverkas 
mycket. Den trädridå som finns lär försvinna, en trädridå 
som omger ”kullen” kommer troligen att tas bort till förmån 
för husen.

Befintliga lövträd av genomsnittlig ålder kommer troligen 
att tas bort. De fyller en viktig funktion i en allt mer förtätad 
stad, bland annat ur rekreationssyfte, luftrening, bidrar till 
svalare luft och bullerdämpning. Vi behöver mer grönytor, 
inte mindre. 
Vad det gäller den centrala delen av kullen så verkar den vara 
upplåten för hundar att springa runt i, inhägnat med ett lågt 
stängsel, så för gemene boråsare är det kanske inget viktigt 
strövområde, men uppskattas säkert av lokala hundägare.

Det som borde förtydligas i planprogrammet är att det ska 
sparas stora träd, och att det ska kompensationsodlas nya 
träd efter byggnation.

S10  VÄSTTRAFIK
Västtrafik ser positivt på utveckling av blandad karaktär 
i området. På grund av det centrala läget finns mycket 
goda förutsättningar för hållbart resande vilket bör 
utnyttjas i största möjliga utsträckning. Det är viktigt 
att området med dess verksamheter och bostäder 
utformas så att det blir naturligt och logiskt att välja 
gång, cykel eller kollektivtrafik. Precis som det beskrivs 
i planprogrammet är detta ett område dit många vill åka 
och därför strategiskt viktigt för kollektivtrafiken. Vid 
fortsatt planering av området bör eventuell påverkan på de 
gator som trafikeras av kollektivtrafik lyftas till dialog med 
Västtrafik. Att säkra framkomligheten för kollektivtrafiken 
är nödvändigt för att nå våra gemensamma mål.

Kommentar
Västtrafik kommer få ta del av och lämna synpunkter 
på kommande detaljplaner i området. 

S11  BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB
Vi anser att parkeringssituationen i området måste bearbetas 
innan detaljplanen för området kan fastställas. Inom 
detaljplanen finns idag 384 parkeringsplatser. Från november 
2019 687 parkeringsplatser. Vi ställer oss positiva till en 
utveckling av området enligt planprogram. Vi vill framföra 
vikten av att området blir tillgängligt på alla sätt och att 
det finns attraktiva parkeringsplatser inom området för 
besökare till planområdet men även andra delar av centrum. 
Det är viktigt att man ser en helhet i parkeringssituationen 
tillsammans med cykel, gång samt kollektivtrafik. Området 
kring motorvägen r40 är mycket lämplig yta för etablering av 
parkeringshus (mobilitetshub) bla som ljudbarriär, där man 
kan erbjuda både bil samt cykelparkering men även bilpooler.
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Vi är också kritiska till att sätta upp nya bostäder så nära 
stadsmotorvägen, buller från trafiken är hela tiden väldigt 
närvarande, och sedan är det avgasutsläppen som man i 
större utsträckning behöver ta hänsyn till.

I planprogrammet beskrivs det som att föroreningarna 
kommer att minska med åren, trots förväntad ökad trafik. 
Utgångspunkten är helt enkelt att fordonen blir renare och 
renare.

Det är en generell uppskattning som kan slå fel, och då är 
det de boende som kommer att få betala priset i form av 
sämre hälsa. 
Faktum är att luften i Borås har fått sämre luftkvalité på 
senare år, sannolikt beroende på högre andel dieselfordon 
samt att det är mer tyngre trafik som far på vägarna, detta 
borde man ta hänsyn till i planeringen av bostäder nära 
vägar.

Andra faktorer som också spelar in är väderfaktorer, mer 
nederbörd innebär i regel bättre stadsluft, men minskade 
nederbördsmängder som vi har sett på sistone i Borås gör att 
luftkvalitén generellt blir sämre.

Kommentar
Tidsplaner och genomförande kommer studeras 
närmare i kommande detaljplaner. 
Planering handlar om att väga olika intressen mot varandra, 
och i det här fallet är kommunens bedömning att intresset 
av nya bostäder och att binda samman staden väger tyngst. 
Trädalléer ska sparas eller om det är omöjligt 
att spara dem så ska de ersättas.

Planförslaget omfattar, bl.a. Källegatan. Förslaget har 
uppenbarligen upprättats helt utan hänsyn till eller kännedom 
om verksamheter i Kv Vesta, som direkt berörs av förslaget. 
Planförslaget har således grundläggande stora brister.
Utöver två brandtrappor, som utgör entré till dels restaurang 
Jasmine respektive Migrationsverkets personal, finns mot 
Källegatan hela fastighetens bakre entré samt framför 
allt tre lastbryggor, som används mycket frekvent alla 
arbetsdagar samt söndagar. För att kunna backa intill 
lastbryggorna måste lastbilarna utnyttja hela gatans bredd.

Fastigheten Vesta är uppförd som ett lager utan innergård 
med utgångspunkt från de förutsättningar, som den nu 
fungerar med. Kvarterets och fastighetens mått är sådana, 
att den inte kan disponeras på annat sätt än öppna ytor för 
lager och lättare produktion i kombination med kontor. 
För verksamhetens existens är därför möjligheten till den 
pågående godshanteringen på Källegatan helt avgörande. 
Denna godshantering var alltså en förutsättning för 
bygglovet för kvarteret och är nu ett sådant bebyggelse- och 
fastighetsförhållande, som skall tillmätas skälig hänsyn.

Gatumarken disponeras genom ett avtal om upplåtande 
av allmän plats och inte ett arrende. Den aktuella delen 
av Källegatan saknar betydelse för trafikföringen i 
centrum, som fungerat oklanderligt utan allmän tillgång 
till denna del hittills. En förutsättning för förändringar 
enligt förslag P13/10 är sammantaget, att dessa kan ske 
utan att påverka nuvarande förhållanden på aktuell del av 
Källegatan, där även varumottagning sker till Kv Saturnus. 
Det finns anledning att erinra om, att bestämmelserna 
i 4:36 PBL tar sikte inte bara på förhållandena inom 
planområdet utan också på förhållanden i anslutning till 
detta, vilket är särskilt angeläget i en tät innerstadsmiljö.

Angående buller och luftkvalitet så bedömer kommunen 
att de bifogade utredningarna visar att det kommer vara 
möjligt att skapa en god boendemiljö inom området. 
Innan något får byggas så behöver detaljplanen 
ändras och då kommer det utredas närmare. 

S13  FUNKTIONSRÄTT
Funktionsrätt Borås har tagit del av planprogrammet enligt 
ovanstående och har inget att tillföra. Funktionsrätt Borås 
förutsätter att de regler, som gäller tillgänglighet, följs.

S14  TELIA COMPANY AB
Vi har tagit del av samrådshandlingar för planprogrammet 
för Södra Centrum och vill understryka att vi har ett 
större antal ledningar inom området och skyddsåtgärder/
kabelflyttar som blir aktuella på grund av förändrad 
markanvändning bekostas av exploatören.

Kommentar
Noteras. 

Yttranden från sakägare
S15  FASTIGHETSÄGARE   VESTA 12
Med anledning av Planprogram P13/10 får jag härmed 
delge mina synpunkter såsom varandes ägare till fastigheten 
KV Vesta 12. Jag hänvisar till de synpunkter som 
lämnades i samband med detaljplanen för påbyggnaden 
av fastigheten Saturnus tak. Liknande synpunkter 
gäller fortfarande och i samma utsträckning.
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Som sakägare kräver vi därför att i planen tas hänsyn till 
den nödvändiga godshanteringen på Källegatan, och att 
planera för annan verksamhet på Källegatan än befintlig 
användning menar vi är utesluten. En realistisk inställning 
till verkliga förhållanden borde resultera i frågan, om 
inte den aktuella delen av Källegatan borde utläggas som 
kvartersmark eller lämplig gemensamhetsanläggning 
för de berörda kvarteren, då denna gatudel helt saknar 
betydelse för allmän trafik och nuvarande användning 
varit en förutsättning för bygglovet för Kv Vesta.

Kommentar
Källegatan är i direkt anslutning till planprogramsområdet. I 
översiktsplanen, som visar en önskvärd utbyggnadsstruktur 
för ca 20 år framåt, är området utpekat som en del av 
stadskärnan, där det ska vara tät bebyggelse med en blandad 
användning av bostäder, kontor och handel. Planprogrammet 
visar på möjlighet att utveckla kvarteret Vesta i den riktningen. 

Planprogrammet är inte juridiskt bindande. Det tas 
fram för att översiktligt utreda förutsättningar och 
formulera mål och visioner. Om fastighetsägare inte 
väljer att driva en detaljplaneprocess kommer området 
fortsätta vara planlagt som idag. Planprogrammet ändrar 
inte heller det avtal som finns angående Källegatan. 

S16  FASTIGHETSÄGARE 
KVARTERET SERAPIS
Vi ställer oss positiva till planprogrammet och tycker det 
är en naturlig del att utveckla Borås med. Som ägare till kv. 
Serapis vill vi göra några förtydliganden: 

1. Att planprogrammet gäller hela kvarteret. 

2. Att det får beteckning centrumbebyggelse så olika 
nyttjanden av fastigheten kan ske. 

3. Att en högre våningshöjd godkännes i hela kvarteret. 

Kommentar
Planprogrammet är inte juridiskt bindande. Det tas 
fram för att översiktligt utreda förutsättningar och 
formulera mål och visioner. När planprogrammet är 
antaget finns det med som ett övergripande inriktnings- 
och måldokument. Som fastighetsägare är det då 
möjligt att ansöka om detaljplaneändring för att ändra 
användningsbestämmelse och våningshöjder. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan



Historisk inventering Södra Centrum med särskild fokus på risker för 
föroreningar i marken 
 

 

 

Området är delat in i fyra delområden. Omfattningen av en markmiljöundersökning beror på 
historien i området och ytan. Eftersom föroreningar inte håller sig till fastighetsgränser, de sprider sig 
bland annat med grundvatten, kollar man även på historien av mänskliga aktiviteter i en krets 
runtomkring planområdet. Viskan är en naturlig barriär, markföroreningar har svårt att ta sig förbi 
den.  

En kort historisk överblick av historien på fastigheter, per delområde och runtomliggande fastigheter 
med särskild hänsyn till risker till föroreningar i marken och grundvatten är beskriven i texten nedan. 

 

Delområde 1 
Område 1 har en yta av:  cirka 30 000 m2 

 

Kännedom om risk till markförorening på fastigheterna inom område 1 ur ECOS: 

Astern 2: Ingen information om eventuella markföroreningar 

Astern 3: PCB inventering visade ingen förekomst av PCB i huset 

Astern 5: Ingen information om eventuella markföroreningar 

Astern 6: Främst information om livsmedeltillsyn, ingen information om eventuella 
markföroreningar 



Astern 7: MIFO inventering, riskklass 2: trikåfabrik 

 Efter att fastighetsägaren har inkommit med mer information om hantering av ämnen 
på fastigheten har riskklassen ändrats till riskklass 4. 

 Vid grävning på fastigheten i 2015 har dioxiner hittat i grundvattnet, lokaliseringen är 
oklart. 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Dioxiner, oljor, BTEXN, tungmetaller, PAH-er alifater, aromater, fluoranten (PAH) 

 

Risk för föroreningar på fastigheter runtomkring som kan påverka delområde 1: 

Blåklinten 1: MIFO riskklass 4, ingen ytterligare information 

 Ett ärende om utsläpp till Viskan 

Kamelian 4: Remiss om byggbuller 

 Ett ärende om utsläpp till Viskan 

Makrillen 11: Ingen information om eventuella markföroreningar 

Kamelian 2: Markmiljö undersökning är genomfört av Structor i 2014. Några halter som ligger strax 
över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark användningen, inga åtgärder 

Kamelian 3: Ingen information om eventuella markföroreningar 

Norsen 8: Ingen information om eventuella markföroreningar 

Björnflokan 5: Markmiljö undersökning genomfört av ÅF april 2017. Några halter som ligger över 
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark användningen (PAH, As, Hg och Pb). 

 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Olja, BTEXN, tungmetaller (Inkl. Hg), PAH-er alifater, aromater 

 

Med anledning av områdets storlek samt mänskligt påverkar från omkringliggande fastigheter bör 
omfattningen av den miljötekniska markundersökningen minst omfatta följande 
provtagningspunkter: 
 
 

Delområde 1 Antalet Analyser 
Provgropar  9 st  9 st 
Borrningar 8 djupa 

borrningar 
 8 st 

Grundvattenrör 4 gv rör 4 st 
 

 



Delområde 2 
Område 2 har en yta av cirka 6 000 m2 

På platsen är det känt att det fanns oljeutsläpp in i Viskan vid några tillfällen. Viskans sediment är 
känd förorenad. Muddring och röjning kräver anmälan till miljöförvaltningen eller tillstånd från 
Länsstyrelsen. 

 

Med anledning av områdets storlek samt mänskligt påverkar från omkringliggande fastigheter bör 
omfattningen av den miljötekniska markundersökningen minst omfatta följande 
provtagningspunkter: 
 
 

Delområde 2 Antalet Analyser 
Provgropar  4 st  2 st 

samlingsprov 
Borrningar 3 djupa 

borrningar 
3 st 

Grundvattenrör 1 gv rör 1 st 
 

 

 

Delområde 3 
Område 3 har en yta av cirka 10 000 m2 

Beskrivningen innehåller information om vilka verksamheter som funnits, misstänka föroreningar 
samt viss historisk information om byggnaderna och dess verksamheter. Förutom de uppgifter som 
är beskrivna nedan angående misstänkta föroreningar är det troligt att fastigheterna är utfyllda med 
schaktmassor av okänd status. 

Parkeringsmarken under Östvästleden har tidigare varit gatumark. Spårvägen, Ulricehamnsvägen, del 
av Gånghestervägen och bostadskvarter; Kv Liljan och kv Lin. Dessa gator och kvarter finns inte 
längre. 

 

Kännedom om risk till markförorening på fastigheterna inom område 3: 

Venus 2: Kvarteren Ulysses och Venus har fungerat som parkeringsområden sedan 60-
talet. På fastigheten har det funnits en trikåfabrik. 

Fastighetensytan är: 3 200 m2 

 

Ulysses 6:  Kvarteren Ulysses och Venus har fungerat som parkeringsområden sedan 60-
talet. Inom fastigheten har det funnits ett garage och en oljecistern. På 
fastigheten har det funnits ett lägenhetshus (ser bild nedan). 

Fastighetensytan är: 3 500 m2 

 



 
  
Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Olja (hydraulolja), BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, aromater 

 
Risk för föroreningar på fastigheter runtomkring som kan påverka delområde 3: 

Främst (tidigare) verksamheter från de andra delområdena. 
 
 
Med anledning av områdets storlek samt mänsklig påverkan från omkringliggande fastigheter bör 
omfattningen av den miljötekniska markundersökningen minst omfatta följande 
provtagningspunkter: 
 
 

Delområde 3 Antalet Analyser 
Provgropar  4 st 4 st 
Borrningar 4 djupa 

borrningar 
4 st 

Grundvattenrör 2 gv rör 2 st 
 

 
Delområde 4 
Område 4 har en yta av cirka 35 000 m2 

Beskrivningen innehåller information om vilka verksamheter som funnits, misstänka föroreningar 
samt viss historisk information om byggnaderna och dess verksamheter. Förutom de uppgifter som 
är beskrivna nedan angående misstänkta föroreningar är det troligt att fastigheterna är utfyllda med 
schaktmassor av okänd status. 

Parkeringsmarken under Östvästleden har tidigare varit gatumark. Spårvägen, Ulricehamnsvägen, del 
av Gånghestervägen och bostadskvarter; Kv Liljan och kv Lin. Dessa gator och kvarter finns inte 
längre. 

 
 
 
 
 
 



Kännedom om risk till markförorening på fastigheterna inom område 4: 

 
Uranus 1: På fastigheten har följande verksamheter haft sin verksamhet: 
 Grafisk industri (utsläpp av foto-kemikalier); Borås Repro; Fotografisk 

verksamhet, Borås Copyprint AB 

 Suspa-Movotec Verkstadsindustri 

 PA-Larssons Tryckeri. Tillverkning av textiletiketter 

 Allmänco, trikå- och konfektionsfabrik, grundades 1920. Det enda 
tillverkningsmoment som företaget bedrev i huset var tillskärningen. 
Aktiebolag sedan 1933, lagerhus och distributionslokal, överbyggnad av 
innergården 1942, stor tillbyggnad 1959, sista utökning gjordes 1961 

Fastighetensytan är: 850 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

BTEXN, n-oktan, n-dekan, fluoranten (PAH), PCB-28, vinylklorid, diklormetan, triklormetan, cyanid, 
hydrokinon, tungmetaller, alifater, aromater, oljor 

 

 

 

 

 



Uranus 14: Grafisk industri. Liten omfattning. Riskklass 4. Etikettproduktion 
 K.K Tryckteknik AB, Klichéteknik.  
 Lagerhus för det intilliggande grossist- och postorderföretaget Allmänco AB. 

 Maskinaffären Textil, maskinförsäljningar (tygläggningsmaskiner och 
patentknappmaskiner) 

 Lagerbyggnad, Cykelgarage, tvårumsbostad 
Fastighetensytan är: 1 250 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

BTEXN, vinylklorid, PAH-er, tungmetaller, olja, aromater, alifater, fluoranten (PAH), hydrokinon 

 

 

 
Uranus 9: Lägenheter, butiker, mjölk- och matvaruaffär 
 Ingen information om eventuella markföroreningar 
 Markundersökning utförs under 2019 

Fastighetensytan är: 650 m2 

 

Uranus 17: Textilind Systeam  
 Bilverkstad 
 Bensinstation på bottenvåning mot Mariedalsgatan, den försvann 1971, ny 

markmiljöundersökning krävs vid ändring av markanvändning (tidigare utförd 
markmiljöutredning: Diarienummer 2007-3696). 

 Blankettsätteri Grafiker, 1896-1943 Sveriges Litografiska Tryckerier, förut 
kartong fabrik 

 Sedan 1943 Yrkesundervisning för murare, snickare, dekorationsmålare m.fl. 
 Gustafson & Carlesund Konfektionsfabrik AB sedan 1961 på andra och tredje 

våning, avvecklades på 70-talet 



 Källaren fungerade som garage 
 Eternitplattor på fasaden 
Fastighetensytan är: 1 700 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Olja, BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, aromater, fluoranten (PAH), bly, n-oktan, n-dekan, 
trikloretan, triklormetan, pentaklorfenol, diklorbensen, vinylklorid, hydrokinon, Eternit från fasaden 

 

 
 
Uranus 16: Bostad (lägenheter) mellan 1897-1940 
 Scandress. Lager och försäljning. Tidigare sömnad mellan 1940-1960 
 Katrinedals Trikå AB. Sedan 1960 produktion av trikåväv, sjukhus- och 

försvarspersedlar. Efter 1969 tillverkning av damkonfektion. 
 I bottenvåning bilförsäljning 1946-1954 

Fastighetensytan är: 1 850 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

n-oktan, n-dekan, fluoranten (PAH), PCB-28, vinylklorid, diklormetan, triklormetan, cyanid, olja, 
BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, aromater 

 



 

 

Vulkanus 16: Tidigare väveri, kartongfabrik, gummiindustri, klichéanstalt och färgeri. 
 Riskklass 2 
 1907 grundades Algot Johanssons Konfektionsfabrik som flyttade in i 

lokalerna år 1929. Tillverkning omfattade vid denna tid arbetskläder samt 
sport- och fritidskläder för herr, dam och barn. Källaren användes som lager, i 
bottenvåning fanns expedition samt kontor och utställningslokaler, på andra 
våningar fanns lager samt sysalar. 

Fastighetensytan är: 3 300 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Tungmetaller, trikloretan, triklormetan, pentaklorfenol, diklorbensen, aceton, BTEXN, tryckfärger, 
mineralolja, lösningsmedel t.ex. terpentin, tvättbensin, PAH-er, aromater, alifater 

 



 
 
 
Vulkanus 13: 1928 uppfördes fabriksbyggnaden för Brödernas Wennerlunds syfabrik och 

engrosrörelse. Tillverkning av arbetskläder, skjortor och damkonfektion. 
Källaren fungerade som garage, bottenvåning kontor och expeditionslokaler 
samt lager och mottagning av sömnad, andra och tredje våning lager och 
syverkstad på fjärde våning. 

 Cellbes 1992-196 
 En av stadens bäst bevarade konfektionsfabriker från 1920-talet 

Fastighetensytan är: 1 700 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Olja, BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, aromater 

 



 

 
Vulkanus 7: Ingen information om eventuella markföroreningar 
 Markundersökning utfört i 2013 

Fastighetensytan är: 900 m2 

 

Vulkanus 6: Ingen information om eventuella markföroreningar 
 Markundersökning utfört i 2013 
Fastighetensytan är: 700 m2 

 

Uranus 3: Från 1938 Borås Trikåfabrik med tillverkning av herrstrumpor, skjortor och 
barnkläder men även skofabrik och bilskola och bilförsäljning. 

 Verkstadslokaler i gårdsöverbyggnaden 

Fastighetensytan är: 650 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Aniline, aceton, 2-natlol, 3, 4, 5-trihydroxybenzoesyra, n-oktan, n-dekan, fluoranten (PAH), PCB-28, 
vinylklorid, diklormetan, triklormetan, cyanid, olja, BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, aromater 

 

 
Vulkanus 15: Byggnaden uppfördes 1917. I källaren fanns arkiv, garage, garnlager och 

pannrum. Bottenvåning innehöll en vaktmästarbostad samt lager och 
butikslokaler. Andra våningen rymde kontorslokaler samt lager av färdiga 
varor. Den tredje våningen innehöll en stor sysal och avdelningar för 
tillskärning och pressning. 

 På gården till kom även ett nytt pannhus med en ny skorsten samt ny hiss vid 
den stora tillbyggnaden. 

Fastighetensytan är: 3 100 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Vinylklorid, tenn, fluoranten (PAH), n-oktan, n-dekan, olja, BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, 
aromater 



 

 

Uranus 2: Bröderna Fälts Grafiska i Borås 
 Vindspelet Grafiska AB 
 Optimera Grafiska AB 
 Offensiv Reklam och Marknadsföring AB  
 Borås Tryck AB 
 Lås- och slipexperten AB 
 

MIFO riskklass 2 
Förbrukning av halogenerade organiska lösningsmedel i grafisk industri 

  
 Borås Kliché & Litografiska AB: På platsen har det legat en relativt stor grafisk 

industri (1930-2007) med repro, offset, boktryck och blysätteri. Tryckeriet har 
använt mycket kemikalier av hög och mycket hög farlighet. Det kan inte 
uteslutas att spill eller läckage har förekommit. Kemikalier samt rengörings- 
och processvatten har hällts ut i avloppet. Processvattnet kan innehålla 
rester av silver, färg, olja fuktvattenkoncentrat, icopropanol, metaller mm. 
Vidare har syror använts vilket kan innebära att ledningar har fräts sönder 
och att föroreningar på så vis har nått mark och grundvatten bedöms som 
stora samt mycket stora till ytvatten. Området hyser inga direkta 
skyddsvärden medan känsligheten för byggnaden är mycket stor då den 
används som gymnasieskola och kontor. Sammantaget ges objektet riskklass 
2, stor risk. Bedömningen görs mot bakgrund av använda ämnen, 
verksamhetstidens längd samt dagens användningsområde. Inkommer 
ytterligare uppgifter kan riskklassen komma att ändras. 

 Blysätteriet, zink/ alumin plåtar 
 Kromsyra, syror, bly, trikloretylen, silver, cyankalium, olja. 
 Lokal för försäljning av charkuterivaror och livsmedel. Tobaksaffär, brödaffär 

och frisersalong (1947). 
 
 Användning av byggnaden efter 1951: källaren tryckpress samt papperslager, 

bottenvåning fungerade som butikslokaler, andra våning bokbinderi, tryckeri 
samt kontor. På tredje våning foto avdelning samt lito-avdelning. Fjärde 
våning fungerade som sysal, vindsvåning som lager, lunchrum och 
tillskärning. 

Fastighetensytan är: 900 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

BTEXN, vinylklorid, fluoranten (PAH), tungmetaller, hydrokinon, icopropanol, tryckfärger (pigment 
(PAH:er), mineraloja, alkyd, linolja (bindemedel), additiver), rengöring tryckerimaskiner (bensin, 
etanol), Solvol (framkallningsvätska), trikloretylen, aceton, tryckfärger, lösningsmedel t.ex. terpentin, 
tvättbensin, kromsyra, syror, silver, cyankalium, olja, PAH-er, alifater, aromater, AOX, VOC, 
halogenerade organiska lösningsmedel (klorfluorkarboner, brommetan, bromoform, 1,2-dikloretan, 
diklormetan, klorbensen, klorerade kolväten, klormetan, kloroform, koltetraklorid, perkloretylen, 
1,1,1-trikloretan, trikloreten) 

 
 



 

 

Vesta 12: Tryckeri 
 Olaus Reklambyrå AB 
 Grafisk Industri 
 Bensinstation Caltex. Nedlagd 1964-1965, hantering av brandfarliga varor och 

oljeupplag. 
 Fabrikslokal för konfektionsföretag efter 1982, Oscar Jacobsson AB, 

tillverkning av tung herrkonfektion 
 Byggnaden uppfördes år 1961. Källaren utnyttjades ursprungligen som lager, 

i bottenvåning kontor/fakturering. Våningsplan utnyttjades som lager. På 
vindsvåning fanns en reparationsverkstad. Efter 1982 användandes våningar 
för pressning och lager, tredje våning blev sömnadssal och fjärde våning blev 
tyglager och tillskärningsavdelning. 

Fastighetensytan är: 3 400 m2 

 
Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Tungmetaller, aceton, tryckfärger, mineralolja, lösningsmedel t.ex. terpentin, tvättbensin, olja, 
BTEXN, PAH-er, alifater, aromater, fluoranten (PAH), n-oktan, n-dekan, PCB-28, vinylklorid, 
diklormetan, triklormetan, cyanid 

 



 

 

Serapis 3: Borås Mekaniska Gummiväveri 
 Tillverkning av resår och gummiband, så småningom även BH m.m. 
 
 Riskklass 2 
 
 Ad Larsson oc Co 1930- 
 Kemtvätt med två maskiner, 12kg kunde tvättas åt gången. 
 PCE användes som tvättvätska samt olja som smörmedel till tvättmaskinens 

motor. 
 Driftstart -mitten på 1970 
 Driftslut-början på 1980. 
 I slutet av verksamhetstiden hette företaget Service Väst i Borås AB. 
 
 Riskklass 3.(Enligt Länstryrelsen) 
 
 Byggnaden på Serapis 3, 4: Syfabrik, tillverkning av blåkläder 
  
 Byggnaden på Serapis 10: hela fabriksanläggningen brann 1913. Ägaren Borås 

Mekaniska Gummiväveri (som grundades 1895). Byggnaden utökades år 
1964 där det byggdes över gården. Denna del utnyttjades ursprungligen som 
garage men användandes efter 1970 som tryckeri. 

 År 1916 blev byggnaden (byggnad 1) återställt efter branden. Anläggningens 
ångpannehus och skorsten har rivits. 

 Byggnad 2 uppfördes 1938, i källaren fanns garnlager och transformatorrum, 
bottenvåning användandes som lager, andra våningen inrymde strykrum, 
pressning samt lager. En mindre del fungerade som reparationsverkstad 
innehållande snickerimaskiner. Tredje och fjärde våningen fungerade som 
sysalar medan vindsvåningen innehöll tillskärning. 

Fastighetensytan är: 3 000 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

BTEXN, vinylklorid, tungmetaller, tenn, fluoranten (PAH), n-oktan, n-dekan, PCE, PCB-28, olja, PAH-er, 
alifater, aromater, klorerade ämnen från kemtvätt, AOX, VOC, halogenerade organiska lösningsmedel 



 
Risk för föroreningar på fastigheter runtomkring som kan påverka delområde 4: 

Främst (tidigare) verksamheter från de andra del områden. 
Det finns en markmiljöundersökning på Vitsippan (WSP 2012-07-03, några halter som överstiger KM) 
och en på Vulkanus 6 och 7 (WSP 2013-07-04, inga halter som överstiger KM).  
Ingen sanering eller annan åtgärd har genomförts inom området. Grundvattenrör i området från 
tidigare undersökningar rekommenderas att provtas utöver det antal provtagningen som anses som 
minimum krav. 
 
Placering av provpunkterna och val av analys motiveras efter historiken på fastigheten och påverkan 
av fastigheter runtomkring. Grundvattenrörens filter placeras på ett sådant sätt att hänsyn tas till de 
analyserna som avses att ta. Eftersom området ät tät bebyggd kan provtagning genom provgropar bli 
svårt, de ersättas därför med borrningar till en halv meter minus markytan. Troligen behövs 
provtagning inne i byggnader eller källarna. Vid avloppsledningar eller utsläppspunkter är det möjligt 
att föroreningar har samlat sig, att en mer koncentrerat mängd finns i marken. 
 
Med anledning av områdets storlek samt mänskligt påverkar från omkringliggande fastigheter bör 
omfattningen av den miljötekniska markundersökningen minst omfatta följande 
provtagningspunkter: 
 
 

Delområde 4 Antalet Analyser 
Borrningar till 
0,5 m-my 

 54 st  8 st 
samlingsprov 

Borrningar 18 djupa 
borrningar 

18 st 

Grundvattenrör 6 gv rör 6 st 
 



Riksintresset riksväg 40 och Södra Centrum 
Denna bilaga avser att beskriva hur riksintresset av riksväg 40 hanteras i planprogrammet för Södra 
Centrum.  

 
Tolkning 
Beskrivning av riksintresset 
Generell funktionsbeskrivning: Väg 40 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. 
Vägarna i det nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Delen mellan Göteborg och 
Jönköping ingår även i det av EU utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T. Vägarna som 
ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg 40 är en viktig tvärförbindelse i Götaland 
som förbinder norra Kalmar län med Jönköpingsregionen och västra Sverige.  

Specifik funktionsbeskrivning: Väg 40 är viktig för långväga gods- och persontransporter och har stor 
strategisk betydelse för utvecklingen i området. Väg 40 är också en betydelsefull regional länk och 
pendlingsväg, främst mellan Göteborg och Borås, och vägen har en viktig funktion som koppling till 
Landvetter flygplats. Väg 40 ingår i det utpekade vägnätet för gods och i det rekommenderade 
vägnätet för farligt gods. 

Borås Stads Översiktsplan 
I Borås Stads Översiktsplan (2018) är riksväg 40 beskrivet som: För vägar av riksintresse ska 
funktionen skyddas och upprätthållas med avseende på god tillgänglighet, transportkvalitet och 
nåbarhet till andra regioner. Det ligger i Borås Stads intresse att upprätthålla riksintressevägarnas 
funktioner. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att planera för en stadsutveckling som skapar 
förutsättningar för kapacitetsstarkt lokalt resande och som harmoniserar med regional och nationell 
trafik. Förtätningsstrategin behöver kombineras med förbättringar i kollektivtrafiken, gång- och 
cykelnätet samt med olika former av mobility management-åtgärder. Dialog mellan kommunen och 
myndigheterna är viktig för att säkerställa både lokal utveckling och bibehållen kapacitet och 
framkomlighet på vägarna. 

Borås Stad och Trafikverket kommer i samband med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden 
Borås upprätta en avsiktsförklaring för att nå en överenskommelse om genomförandet av ÅVS:ens 
åtgärdsförslag och hur infrastrukturen ska fördelas. Syftet är att möjliggöra förändrad 
markanvändning i Borås samtidigt som funktionen av väg 40 bibehålls. Borås Stad kommer därtill i en 
trafikplan genomföra fördjupade utredningar av det övergripande vägnätet för att identifiera 
åtgärder för att hantera den långsiktiga trafikutvecklingen. Arbetet tar sin utgångspunkt i bl.a. ÅVS 
Noden Borås och i samverkan med Trafikverket. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 
I Länsstyrelsens granskningsyttrande står följande: Kommunen har angett att en trafikplan ska tas 
fram. Eftersom en sådan saknas inför granskningen är det svårt att uttyda konsekvenser på 
riksintresset väg 40 och övrig statlig infrastruktur. Ambitionen att upprätthålla riksintressevägarnas 
funktioner finns, men tydliga ställningstaganden saknas och Länsstyrelsen kan därför inte bedöma 
huruvida riksintresset tillgodoses. 

 



Värden och kvaliteter för planprogrammet 
Tolkningen i samband med planprogrammet är att riksintresset för riksväg 40 består i att det är viktig 
länk för person- och godstransporter i såväl ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 
perspektiv. Det är också en del av det rekommenderade vägnätet för farligt gods. För att riksintresset 
ska tillgodoses måste det säkerställas att planprogrammet inte försvårar utnyttjandet av riksväg 40 
för person- gods- eller farligt godstransporter. Till utnyttjandet räknas även möjlighet till drift och 
underhåll, samt räddningstjänstens åtkomst vid olycka. 

 

 

 

 

 

Minimera påverkan 
Vägens kapacitet: osäkert hur riksintressets värden förändras 
I trafikanalys för kvarteren Vitsippan, Björnflokan, Astern, Ulysses m fl (Sweco, 2017-08-16) har en 
analys genomförts som visar hur den föreslagna markanvändningen inom utredningsområdet 
påverkar biltrafiksystemet med särskilt fokus på Annelundsmotet. Beräkningarna utgick från 100 
lägenheter inom kvarteret Astern, 2000 kvm LOA för handel och 5000 kvm LOA för kontor samt 
parkeringshus med 400 bilplatser på Ulysses 6. Idag består området av ca 400 markparkeringsplatser 
i området.  



Kapacitetsberäkningar har utförts med utgångspunkt från beräknade trafikmängder för 2022, 2029 
och 2040. Beräkningarna baseras på stadens bedömning av befolkningens tillväxt och tillväxten av 
sysselsatta till respektive prognosår. 

Kapaciteten i Annelundsmotet har analyserats med mikrosimulering. Analyserna visar att kapaciteten 
är tillräcklig fram till 2029, men inte baserat på 2040 års trafikmängder. Ett problem som uppstår 
med 2029 års trafikmängder är att det kommer att uppstå köer på avfartsrampen från väster som 
tidvis kommer att sträcka sig upp till huvudkörfälten på väg 40. 

Trafikbelastningen kommer även att öka i Brodalsmotet, i viss mån till följd av planerna som 
analyseras specifikt i denna utredningen, men också till följd av kommunens övriga tillväxt. 
Brodalsmotet har dock inte studerats i Swecos utredning. 

Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset: 
Planprogrammet innebär att det som idag är markparkering istället samlas i parkeringshus vilket 
borde ha begränsad påverkan på kapaciteten i stort.  

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksystemet har Borås Stad tillsammans med 
Trafikverket arbetat med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar 
hänsyn till stadens utveckling och förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och tar upp 
behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en växande befolkning.  

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även arbetat med en utökad utredning av samtliga 
mot i syfte att studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för avsikt att fortsätta det 
fördjupade arbetet med Riksväg 40 tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar för 
eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. Detta arbete har inletts och båda parter 
skisserar nu på en gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbetsformer och metoder. 

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen tar bland annat avstamp i Borås Stads 
översiktsplan och det som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska på ett mer detaljerat 
sätt presentera åtgärder och tidplan för genomförande.  

Avåkning: riksintressets värden kommer att förbli oförändrade 
Vägars sidoområde behöver utformas så att risken för svåra personskador vid avkörningsolyckor 
förebyggs. Denna säkerhetszon ska vara fri från oeftergivliga hinder. För aktuell sträcka är 
säkerhetszonen 8 meter från vägbanekanten.  

Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset: 
Respektera säkerhetszonen i planeringen.  

Buller: riksintressets värden kommer att förbli oförändrade eller försvagas 
Området är bullerpåverkat, en ökad trafikmängd innebär att bullret ökar. I trafikbullerförordningen 
finns riktvärden för buller utomhus vid bostadsbyggnader. Det finns risk för intressekonflikt om inte 
frågan bevakas i kommande detaljplaner.  

Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset: 
I kommande detaljplaner som innehåller bostäder så kommer bullerfrågan utredas. Dessa 
utredningar ska baseras på de beräknade trafikmängderna för 2040. Området har planerats så 
bostäder har placerats längst från riksväg 40.  

För att minimera risken för bullerpåverkan vid befintliga och planerade byggnader och offentliga 
platser vore det önskvärt med bullerskärm längs riksväg 40 genom området.  



Luftkvalitet: riksintressets värden kommer att förbli oförändrade 
Utredningar har gjorts i samband med detaljplaner i närheten och dessa kan användas för en 
preliminär bedömning här. Spridningsberäkningar för halter av kvävedioxid (NO₂) och partiklar 
(PM10), Björnflokan 5 (COWI, 2018-06-19) visade att år 2022 överskrids miljökvalitetsnormen för 
NO2 och PM10 endast på riksväg 40.  

Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset: 
I kommande detaljplaner som innehåller bostäder så kommer luftkvalitet utredas.  

Farligt gods: riksintressets värden kommer att förbli oförändrade 
Större delen av planprogramsområdet ligger inom 150 meter från riksväg 40 och vid planering här 
ska därför skadebegränsande åtgärder bedömas. Enligt Skyddsavstånd till transportleder för farligt 
gods (WUZ Consultancy, 2016-12-19) krävs det inom 80 meter från riksväg 40 alltid en nyanserad 
riskbedömning där en kvalitativ bedömning görs. De generella avstånden från är det kortaste 
avståndet till en byggnad med mindre känslig verksamhet (sällanköpshandel, parkering med mera) 
30 meter utan säkerhetshöjande åtgärder. För normalkänslig verksamhet (kontor, handel med mera) 
är avståndet 40 meter. Den platsspecifika bedömningen finns beskriven X.  

Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset: 
I kommande detaljplaner inom 150 meter från riksväg 40 ska alltid skadebegränsande åtgärder 
bedömas. 

I kommande detaljplaner inom 80 meter från riksväg 40 ska alltid en nyanserad och kvalitativ 
riskbedömning göras.  

Åtkomst för drift, underhåll och vid olycka: riksintressets värden kommer att förbli 
oförändrade 
Enligt Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods (WUZ Consultancy, 2016-12-19) ska 
Räddningstjänstens tillgänglighet och förutsättningar att genomföra räddningsinsats särskilt 
uppmärksammas och beaktas i de fall där tekniska säkerhetshöjande åtgärder medger ett kortare 
avstånd än 30 meter. Hålls 30 meters bebyggelsefritt avstånd så är det rimligtvis också tillräckligt för 
drift och underhåll som behövs av vägen och vägbanken.  

Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset: 
I kommande detaljplaner är 30 meters bebyggelsefritt standard. Om det är möjligt med kortare 
avstånd utifrån farligt gods så måste också åtkomsten till vägen utredas och säkerställas.  

  



Sammanfattning  
Åtgärdens placering 
Nedanstående skiss visar hur placering ska ske för att säkerställa att riksintresset inte påverkas.  

8 meter = skyddszon (från vägräcke) 

30 meter = åtkomst till vägen (från vägbanekant) 

80 meter = nyanserad och kvalitativ riskbedömning (från vägbanekant) 

150 meter = skadebegränsande åtgärder ska bedömas (från vägbanekant) 

 
Åtgärdens utformning 
Bullerskärm längs riksväg 40 genom området minskar bullerpåverkan och säkerställer därmed 
riksintressets funktion upprätthållas utan att riskera att andra blir bullerstörda.  

Konsekvensbeskrivning 
För att riksintresset ska tillgodoses måste det säkerställas att planprogrammet inte försvårar 
utnyttjandet av riksväg 40 för person- gods- eller farligt godstransporter. Till utnyttjandet räknas 
även möjlighet till drift och underhåll, samt räddningstjänstens åtkomst vid olycka. 

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Den hanterar påverkan gällande kapaciteten. 
Planprogrammet innebär att det som idag är markparkering istället samlas i parkeringshus vilket 
borde ha begränsad påverkan på kapaciteten i stort.  

Bullerskärm längs riksväg 40 gör det möjligt att för trafiken att öka och vore därför lämpligt för att 
säkerställa riksintresset och minska framtida intressekonflikter.  

Utöver detta innebär den föreslagna markanvändningen (bebyggelsefria avstånden) i 
planprogrammet att riksintresset för person- gods- eller farligt godstransporter inte riskerar att 
skadas.  

Ställningstagande 
Utifrån vad som finns beskrivet i denna bilaga är kommunens ställningstagande att riksintresset 
tillgodoses av planprogrammet och att det är säkerställt att riksintresset inte riskerar att påtagligt 
skadas av planprogrammet.  
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Undersökning av betydande miljöpåverkan i planprogram 
Planens konsekvenser har bedömts utifrån miljöpåverkan stor, liten eller ingen. Stor 
miljöpåverkan redovisas med ett S, liten med ett L och ingen med ett streck. Checklistan är 
indelad i två delar. Först beskrivs platsen och dess omgivning samt hur den kan komma att 
påverka planområdet, om där finns betydande störningar idag (1). Därefter görs en 
konsekvensanalys för att visa den påverkan och de störningar som kan uppstå som en följd av 
genomförandet av planen (2). Kategorierna fr.o.m. Lagenligt skyddad natur t o m Hushållning 
med naturresurser utgör Ekosystemtjänster, och ligger till grund för bedömning om 
kompensationsåtgärder kan bli aktuellt.  
 
1. Platsen och omgivningens påverkan på planområdet 
 
Miljöpåverkan Kommentar:   

Befintliga störningar på platsen 
Utsläpp till luft och vatten, vibrationer, 
buller, risker, farligt gods, radon, 
markföroreningar, översvämning, 
ljusförhållanden, lokalklimat, störande 
verksamheter, elektromagnetiska fält osv. 

Den befintliga miljön ligger i direkt anslutning till 
riksväg 40 som är ett farligt godsled. Som en 
konsekvens av detta är området utsatt för risk, höga 
bullervärden och luftföroreningar. Området idag 
används i stor utsträckning som en parkeringsplats 
men har på 1800-talet varit ett utvecklat 
industriområde som i sin tur har förorenat marken. 
Området omfattar också en del av Viskan vilket gör 
att det finns risk av översvämningar.  

S 

 
 
2. Planens konsekvenser – påverkan på platsen och omgivningen 
 
Miljöpåverkan Kommentar:   

Stadsbild/Landskapsbild 
Struktur, dominans, helhet eller 
uppdelat/fragmenterat, skala, synfält 

Planen har ingen negativ inverkan på stadsbild eller 
landskapsbild.  

 

- 

Trafik och kommunikation 
Trafiksituation, trafikmängd och flöden, 
riksintresse för väg, järnväg, 
kommunikation 

 

Planen påverkar trafiksituationen på platsen. Det 
finns flera befintliga trafikutredningar som har gjorts 
för planer i närheten. Sammanfattningen av dem är 
att det lokala trafiknätet har kapacitet för den 
trafikökningen som tillkommer. Annelundsmotet, 
som är en del av riksintresset kan med denna 
trafikökning i framtiden påverkas av längre bilköer. 

L 

Säkerhet 
Säkerhet explosionsrisk, farliga 
transporter, olycksrisk, synergieffekter, 
elektromagnetiska fält. Verksamheter som 
medför risk för och har skyddsavstånd. 

Området ligger i närheten av riksväg 40 som är ett 
farligt godsled. Förutsatt att dessa aspekter beaktas 
tidigt som beskrivs i planprogrammet innebär det 
inte att fler människor utsätts för risker.  

 

- 

Markmiljö och geologi 
Finns det risk för föroreningar, risk för 

Planområdet bedöms inte ha någon risk för skred. 
Området är utsätt för översvämning i och med att 

- 
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sättningar ras eller skred. Kan planen 
medföra skada av geologisk formation, 
sediment, rullstensås, drumlin område, 
översvämning etc. 

 

Viskan är en del av området vilket måste tas hänsyn 
till.  

Marken i området idag är också förorenad p.g.a. att 
det har för länge sen varit plats för flera stycken 
industriverksamheter. Med ny byggnation kommer 
området saneras vilket är positivt.  

Miljömål som påverkas 
t.ex. god bebyggd miljö, frisk luft, 
begränsad klimatpåverkan, grundvatten av 
god kvalitet osv. 

Miljömålen påverkas varken negativt eller positivt av 
planen.  

 

- 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer för luft, buller och 
vatten. 

 

Miljökvalitetsnormerna för luft, buller och vatten 
påverkas inte negativt av planförslaget. 

Det finns risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormerna för luft allra närmast 
motorvägen. Den frågan måste vara med för att 
undvika att människor exponeras för detta.  

- 

Lagenligt skyddad natur  
Naturreservat, riksintresse för natur, 
friluftsliv, natura 2000, biotopskydd, 
fridlysta arter, strandskydd, osv.  

Det finns biotopskyddade alléer inom området.  

  

- 

Biologisk mångfald 
Annan värdefull natur; variation av 
biotoper och livsmiljöer, t.ex. ekologisk 
känslighet (mossmarker och våtmarker), 
gamla/grova träd eller höga naturvärden 
(utan lagskydd). Fragmentering av 
sammanhängande grönstruktur 
(spridningsvägar)? Påverkas pollinering? 

Det finns ingen annan värdefull natur som negativt 
påverkas av planförslaget.  

 

- 

Rekreation och kulturlandskap 
Tillgång/närhet till grönområden med 
rofyllda naturmiljöer, idrottsaktiviteter, 
naturpedagogik, och mötesplatser. 
Riksintresse för kulturminnesvård, 
byggnadsminne eller fornminne. 
Kulturhistorisk betydelse (historia, 
identitet, religion). 

Området ligger i direkt anslutning till Stadsparken. 
Delar av planområdet är beläget inom 
fornlämningsområde, vilket består av stadslager från 
stadens tidiga historia. Inom planområdet finns 
fabriksbyggnader som har ett stort kulturhistoriskt 
bevarandevärde som karaktäristiska uttryck för 
Borås industrihistoria.  

- 

 Klimatanpassning 
Platsens förmåga att erbjuda: 
bullerdämpning, dagvattenhantering, 
temperaturreglering, vindskydd, 
skuggbildning, solexponering, luftrening, 
koldioxidinlagring? Medför exploateringen 

Detaljplanens föreslagna användning ger inte 
upphov till några störningar. Planen har inte någon 
negativ inverkan på luftkvaliteten. 

Delar av planprogramsförslaget föreslår ytor för 
ekosystemtjänster så som infiltrationsytor. Detta ger 

- 



 
Detaljplan för Södra Centrum,  

kvarteret Ulysses 6 med flera, Borås Stad,  
 Upprättad den 13 juni 2019. P13/10  

 

negativa luftströmmar, ökat buller, 
försämrade ljusförhållanden, störande 
vibrationer, vatten- och luft-föroreningar? 

positiva effekter för platsens förmåga att erbjuda 
klimatanpassning.  

Hushållning med naturresurser 
Nyttjandet av ändliga naturresurser, t.ex. 
exploatering av oersättlig jordbruksmark? 
Leder planens genomförande till alstring 
av avfall eller föroreningar? Påverkas 
platsens förmåga att erbjuda 
matproduktion (odling och biodling) och 
färskvatten? 

Planen påverkar inte hushållning av naturresurser 
negativt, och har inte negativ inverkan på 
vattenområden. Dagvattnet omhändertas lokalt.  

 

- 

 

Sammanfattande bedömning 
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och 
den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna 
planbeskrivning. Inom planprogramområdet föreslås användning för bostäder, centrum, parkering 
med mera. Lokaliseringen av dessa användningar baseras i hög grad på omgivningens påverkan på 
platsen. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.  

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit fram till att det är viktigt att belysa 
följande frågor i planprogrammet och kommande detaljplaner: 

Buller 
Luftkvalitet 
Risker från farligt gods 
Översvämning och skyfall 
MKN för vatten, luft och buller 
Markföroreningar 
Kulturmiljö 
Naturmiljö/biotopskydd 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Agnes Sandstedt och Zilka Cosic  Michaela Kleman 
Planarkitekt    Plan- och bygglovschef 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 

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

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

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 
 

Vision 

Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 
 

Ledord 

Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 

Omvärldsanalys 

UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 
flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av 
flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia. 1 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.2  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 
22 000 personer sökte asyl i Sverige 
vilket är cirka 500 fler jämfört med 
2018. Flest asylsökande kom från 
Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och 
Georgien. Jämfört med föregående år 
har dock antalet asylsökande från 
dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. 
Kommunmottagandet har jämfört 
med föregående år nästintill 
halverats.3 
 

  

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 www.migrationsverket.se 
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Figur 2 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-12-31 
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Nuläge 

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

  

Arabiska 36%

Somaliska
16%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%
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Övriga 17%

Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2019 
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Övergripande verksamhetsmål 

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

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.  

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring.  

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.  

• arbetar miljömedvetet.  

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället.  

 

Måluppfyllelse 

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

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

 
Indikator 

Utfall  
2018 

Målvärde 
 2019 

Utfall 
2019 

 

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

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

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

 

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

 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

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

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 % 6,0 %  
 

Miljömål 

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

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

 
 Målet uppnått  Målet ej uppnått 

 

Måluppfyllelse 

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

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
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och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2019 utfört ca 347 000 uppdrag vilket är 2 000 fler uppdrag än budgeterat. 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har trots detta ökat jämfört med föregående år och är nu 
99,5 %.  
 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2019 347 000 99,5 % 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

 
Tolkar och översättare 

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

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

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

År 

Antal personer 
som genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, har förbundet 
under flera år erbjudit aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
SRHR. Under 2019 genomgick 54 tolkar SRHR-utbildningen, vilket är 32 färre än föregående år. 
Minskningen beror framförallt på att en kurs tvingades ställas in på grund av underbemanning. 
Totalt har förbundet 359 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.  
 
Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala 
sammankomster, till exempel julfika. Dessa återkommande träffar har blivit uppskattade 
kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal. 
  
Teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar har under andra halvan av året varit 
kraftigt reducerat på grund av vakanser. Teamet har även drabbats av två längre icke 
arbetsrelaterade akuta sjukskrivningar. Detta har från och till inneburit i princip obefintlig 
bemanning avseende rekrytering och utbildning under årets sista månader.  
 

Kunder 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 
265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 
kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets 
medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 
Göteborgs Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal 
bokade uppdrag, dvs. knappt 14 %. 
 

 

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

 

Direktionen 

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

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

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

 

Medarbetare 

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

Tillsvidare- och visstidsanställda 

Per den 31 december 2019 hade förbundet 51 tillsvidareanställda arbetstagare, 40 kvinnor 
respektive 11 män. Fyra av dessa var dock studielediga och två föräldralediga vid tidpunkten.  
 

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

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 89 % av kvinnorna 
respektive 92 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 

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

Figur 7, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2019 
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Pensioner 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 

Nya medlemmar 

Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun, 
Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks kommun, 
Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo 
kommun, Vårgårda kommun. 
 

Nya lokaler i Göteborg 

Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 
anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö 
kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i 
moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 
 

Ett kontor i Fyrbodal 

I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara 
ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och 
från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala 
Trollhättan. 
 

Omförhandlat avtal 

På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 
tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 
verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 
Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 
avsevärt dyrare avtal med förlängningsmöjlighet tvingades därför av förbundet att ingås med 
befintlig leverantör. 
 

Avtal nytt verksamhetssystem 

Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 
teckna avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Under sommaren och hösten har ett 
intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören i ett försök att kunna driftsätta det 
nya systemet innan årsskiftet. I slutet av oktober fastställdes att driftsättningen inte var möjlig 
under 2019 och beslut togs att förlänga avtalet med nuvarande leverantör och därmed driftsätta 
under våren 2020.   
 

Konkurrensverket 

Förbundet anmäldes under året anonymt till konkurrensverket. Ärendet avskrev efter utredning. 
 

Ny webbplats 

Förbundet har i samarbete med extern konsult tagit fram en ny webbplats i syfte att möta de nya 
lagkraven gällande tillgänglighetsanpassning som träder i kraft under 2020. I december 
publicerades den nya webbplatsen. 
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Verksamhetschef Fyrbodal 

I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet. 
Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen 
för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en 
ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.  
 

Mässdeltagande 

I syfte att stärka varumärket framförallt gentemot kund, men även för att öka kunskapen om 
tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället, har förbundet under 2019 
deltagit med monter på både Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. Förbundet 
har också deltagit på olika rekryteringsmässor bland annat på Högskolan i Borås samt på 
Opportunity Day i syfte att i första hand rekrytera nya tolkar. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Förlängt avtal 

På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt 
verksamhetssystem.  
 

Brand i Trollhättan 

I början av året uppstod en brand i fastigheten i vilken förbundet har förmedlingskontoret för 
Fyrbodal. Lokalen fick kraftiga rökskador och tvingades stänga för sanering. Personalen arbetade 
under denna period på förbundets kontor i Göteborg.  
 

Ny verksamhetschef Fyrbodal 

I början av februari tillträdde den nya verksamhetschefen för Fyrbodal.  
 

Covid-19 påverkar verksamheten 

På grund av Covid-19 utbrottet har många av förbundets kunder, per den 25 mars 2020, avbokat 
en stor mängd planerade tolkuppdrag. Förbundet uppmanar kunderna att i största möjliga mån 
använda sig av distanstolkning och många kunder väljer att boka om kvarvarande tolkuppdrag på 
plats till telefontolkning för att minska risken för smittspridning. Inledningsvis valde flertalet tolkar 
att ej åta sig uppdrag på plats. Bilden har dock på två veckor förändrats till att flera tolkar istället 
utrycker oro för sin försörjning då uppdragen markant minskat. I skrivande stund är det svårt att 
prognostisera Covid-19 påverkan på förbundets verksamhet över tid. Sannolikheten att budgeterat 
antal tolkuppdrag för 2020 kommer att uppnås, bedöms som obefintlig. Detta kommer att 
resultera i en negativ ekonomisk påverkan och en eventuell prishöjning kan komma att krävas 
under året för en budget i balans.   
 
Effekterna av Covid-19 kommer med stor sannolikhet att påverka möjligheterna att driftsätta det 
nya verksamhetssystemet. Förbundets kunder, framför allt Västra Götalandsregionen, är hårt 
belastade på grund av Covid-19 utbrottet. Att under rådande omständigheter sammankalla grupper 
av människor samt ta fokus från verksamhetsdriften för att utbilda kund, tolk och förbundets 
medarbetare i ett nytt system framstår tveksam. I skrivande stund har dialoger förts med såväl 
nuvarande systemleverantör avseende förlängning av befintligt avtal som med leverantören av nytt 
verksamhetssystem för en eventuell senareläggning av driftsättning. En senareläggning av 
driftsättning av nytt system kommer på olika sätt resultera i ökade kostnader för förbundet. 
 
En riskanalys utifrån Covid-19 är framtagen för förbundet och uppdateras löpande. 
Ledningsgruppen inklusive övriga nyckelpersoner i förbundet har daglig avstämning med 
anledning av Covid-19. 
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Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Under andra halvan 
av 2019 och början av 2020 har en bemanningsförändring skett i teamet som arbetar med 
rekrytering och utbildningssamordning av uppdragstagare. En översyn av arbetet kopplat till 
kompetensförsörjning av uppdragstagare pågår och förväntas under 2020 utveckla olika processer 
men också öka digitaliseringen av arbetet. 
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Efter införandet 
av ett nytt verksamhetssystem förväntas användarvänligheten för skärmtolkning att öka, för såväl 
kund som tolk. Som ett led i förbundets hållbarhet är målet att distanstolkningen ska öka under 
2020. 
 
Senaste årets mer intensifierade arbete med kund och varumärke ledde bland annat till att en enkät 
skickades ut till förbundets alla kunder innan sommaren. Resultatet av denna enkät har bland annat 
lett till fler kundbesök och att förbundets kunder under hösten bjöds in till frukostmöten för 
dialog och information om tolkanvändande. Då dessa aktiviteter föll väl ut har ytterligare 
frukostmöten bokats in under våren 2020. Under 2020 planeras även digitala informations- och 
dialogmöten med kund. Ett arbete har även påbörjats för att på sikt kunna erbjuda förbundets 
kunder olika informationsfilmer gällande tolkanvändande. 
 
Under 2019 har förberedelser för implementering och driftsättning av nytt verksamhetssystem 
pågått. Det nya systemet är planerat att driftsättas i maj 2020. Införandet av nytt 
verksamhetssystem förväntas medföra ökad digitalisering och automatisering av 
förmedlingsarbetet vilket även kan komma att ställa andra kompetenskrav på förbundets 
tolkförmedlare. 
 
Upphandling av ännu ett verksamhetskritiskt system påbörjades under hösten 2019. Nytt avtal för 
telefoni- och kommunikationslösning väntas tecknas under 2020. Nuvarande avtal löper ut i 
mitten av 2020. 
 
Under hösten 2019 har förbundets kvalitetsarbete fortgått i enlighet med FR2000. Då arbetet har 
varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga, har 
kvalitetsarbetet tillåtits få ta tid. Ambitionen är nu att certifiera förbundet under 2020. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och genomsyrar hela organisationen. 
 
Förbundet kommer under 2020 börja använda ett nytt digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg, 
som möjliggör att löpande mäta hur organisationen mår i syfte att maximera engagemanget på 
arbetsplatsen. Detta verktyg kommer även att årligen kunna mäta HME, det vill säga hållbart 
medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en traditionell medarbetarenkät vartannat år. 
 

Utveckling av verksamheten över tid 

Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 
ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 
utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 
detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 
tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 
tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  
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Förbundet arbetar redan idag med ökad digitalisering och utveckling av befintliga tolktjänster. 
Bland annat görs detta för att effektivare kunna nyttja den faktiska tolktiden men också utifrån 
såväl kostnadsmedvetenhet som miljöperspektiv. Under de närmaste åren förväntas förbundet 
komplettera sina nuvarande tolktjänster med mer digitala alternativ. Distanstolkning förväntas över 
tid i större utsträckning användas av förbundets kunder.  
 
Förbundet bedriver utöver tolkförmedling även viss översättningsverksamhet. Då översättning 
inte är en del av förbundets uppdrag har denna verksamhet bedrivits i mycket ringa omfattning på 
grund av svårigheter med kvalitetssäkring. Verksamheten bedöms sedan ett år tillbaka kvalitativt 
stabil vilket innebär att målsättningen nu är att under närmaste åren utveckla verksamheten. 
 
Ett nytt verksamhetssystem planeras att driftsättas under 2020 vilket medför en ökad digitalisering 
i förmedlingsarbetet. Detta kommer över tid förändra förmedlarrollen och kompetensbehovet i 
förbundet. 
 

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

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 

Likviditet 

I samband med att direktionen godkände 2018 års årsredovisning beslutades också att en 
återbetalning till medlemmarna skulle ske. Beslutet innefattade även en höjning av lägsta nivå på 
eget kapital från 20 mkr till 22 mkr samt en utbetalning på 4 676 tkr. Förbundet har haft en god 
likviditet under hela 2019 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte nyttjats. 
 

Mål för god ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
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Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr. Efter att direktionen 
beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om eventuell återbetalning ska ske av eget kapital 
till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli 
aktuell. För eventuell återbetalning av eget kapital och utbetalningar kopplat till pågående 
investering kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 

Budget 2019 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2018 samt utfallet av 2017. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 345 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2,5 % 
nödvändig. 
 

Utfall 

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 
vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 
lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att andelen uppdrag som 
utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå har ökat ytterligare jämfört med 
föregående år. 
 
Då intresset och engagemanget från medlemsorganisationernas politiska representanter är stort för 
förbundet närvarar ofta såväl ledamot som ersättare på förbundets direktionsmöten. Detta har 
resulterat i att kostnaderna för direktionen är högre än budgeterat. Utfallet för 
personalkostnaderna är däremot lägre än budgeterat och främst beror avvikelsen på att förbundet 
haft en lägre bemanning under året. Återbesättning av vakanta tjänster har skett med viss 
restriktivitet i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem. 
 
Förbundets utfall för tolkutbildning är drygt 800 000 kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror 
på minskat utbildningsbehov då redan utbildade tolkar söker sig till förbundet och att färre 
potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens generellt söker sig till yrket. Bemanningen har 
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också varit kraftigt reducerad i teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar i 
förbundet.  
 
De tidigare kontoren i Trollhättan och Uddevalla har slagits samman och återfinns numera i en 
gemensam lokal i Trollhättan. Kontoret i Göteborg, som innefattar såväl förbundets kansli som 
den största förmedlingsverksamheten, har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Detta har 
resulterat i en ökad hyra och därmed en planerad budgetavvikelse kopplat till förbundets 
lokalkostnader.  
 
Utfallet kopplat till IT-kostnader blev högre än budgeterat. Avvikelsen beror på det fördyrade 
avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem.  
 
Även kostnader kopplat till konsulttjänster avviker mot budget. Dessa är bland annat relaterade till 
konsultarvode avseende överklagan och införande av nytt verksamhetssystem. Framtagande av 
förbundets nya tillgänglighetsanpassade webbplats har också medfört konsultkostnader som 
påverkat budgetavvikelsen. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras genom att en 
arbetsmiljörelaterad insats för samtliga medarbetare i förbundet genomfördes under våren. 
 
Driftsättningen för nytt verksamhetssystem har på grund av den utdragna upphandlingsprocessen 
ej skett enligt plan under 2019. Driftsättningen är därmed framflyttad till våren 2020. 
Avskrivningar kopplat till investering av nytt verksamhetssystem har därför uteblivit under 2019 
vilket resulterar i en budgetavvikelse. Avskrivningar för ej budgeterat möbelinköp i samband med 
nya lokaler har däremot belastat budgeten för avskrivningar med 24 tkr.  
 

INTÄKTER Utfall 2019 Budget 2019 

Förmedlingstjänster 219 946 205 448 

Övriga intäkter 424   

Summering 220 370 205 448 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 1 053 975 

Personalkostnader  29 525 30 851 

Arvoden och ersättningar tolkar 171 542 161 453 

Tolkutbildning 755 1 600 

Lokalkostnader 3 568 3 105 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 529 3 200 

Inventarier, förbrukningsmaterial 384 374 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 4 092 3 350 

Finansiella kostnader 55 540 

Summering 214 503 205 448 

RESULTAT     

  5 867 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2019 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Balanskrav utifrån årsresultat 

Balanskravet uppfylls 2019. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

  



23 (30) 
 

Resultaträkning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 220 370 203 940 

Verksamhetens kostnader 2 -214 448 -198 506 

Avskrivningar 3 -24 -104 

    

Verksamhetens nettokostnader  5 898 5 330 

    

Finansiella intäkter 4 7 2 

Finansiella kostnader 5 -38 -37 

    

Resultat före extraordinära poster  5 867 5 295 

    

Extraordinära poster  0 0 

    

Årets resultat  5 867 5 295 
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Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2019 2018 2017 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 5 867 5 295 79 

    

Minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

Plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

Plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 

Plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 867 5 295 79 

    

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    

Årets balanskravsresultat 5 867 5 295 79 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     

    

Budgetomslutning     

Verksamhetens kostnader 214 448 198 506 186 538 

Personal- och direktionskostnader, inkl sociala avgifter 30 578 30 526 28 201 

Arvoden och ersättningar till tolkar, inkl sociala avgifter 171 542 156 205 148 092 

Nettoinvesteringar 3 031 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 18 273 17 584 12 565 

    

Resultat    

Årets resultat 5 867 5 295 79 

Ingående Eget kapital 29 455 24 160 24 081 

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 188 % 191 % 176 % 

Soliditet 49 % 48 % 43 % 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 2 671 0 

Inventarier 7 336 0 

Summa anläggningstillgångar  3 007 0 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 41 160 43 977 

Likvida medel 9 18 273 17 584 

Summa omsättningstillgångar  59 433 61 561 

    

Summa tillgångar  62 440 61 561 

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 22 000 21 381 

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 779  

Årets/periodens resultat 10 5 867 5 295 

Summa eget kapital  30 864 29 455 

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 31 576 32 106 

Summa skulder  31 576 32 106 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  62 440 61 561 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 10 5 867  5 295  

Justering för av- och nedskrivning 3 24  104  
    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  5 891  5 399  
    

Minskning kortfristiga fordringar  2 817  -1 010  

    

Minskning kortfristiga skulder  -530  630  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 178  5 019  
    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -3 031  0  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 031  0  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 12 218  0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -4 676   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 458  0  

    

Årets kassaflöde  689  5 019  

    

Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  

Likvida medel vid årets slut  18 273  17 584  
 

Redovisningsprinciper 

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

Belopp i tkr 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 219 946  203 744  

 Övriga intäkter 424  196  

 Summa 220 370  203 940  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 784  575  

 Sociala avgifter direktion 269  192  

 Personalkostnader 22 713  22 673  

 Sociala avgifter personal  6 812  7 086  

 Arvoden och ersättning tolkar 141 236  127 937  

 Sociala avgifter tolkar 30 306  28 268  

 Tolkutbildning 755  1 244  

 Lokalkostnader 3 568  2 966  

 Dator/IT/telefoni/post 3 529  3 174  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  384  675  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 092  3 716  

 Summa 214 448  198 506  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 24  104  

 Summa 24  104  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 7  2  

 Summa 7  2  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  36  

 Summa 38  37  
    

 

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

    

 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   

 Pågående investeringar   

 - Nytt verksamhetssystem. Pågående investering under hösten 2019 2 671  0  

 och våren 2020 med beräknad driftstart maj 2020   

 Summa 2 671  0  
    

7 Inventarier   
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 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 137  

 Årets investering  360   

 Årets avskrivning -24  -104  

 Utgående bokfört värde 336  0  
    

8 Fordringar   

 Kundfordringar 25 217  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 10  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 933  20 375  

 Summa 41 160  43 977  
    

9 Kassa och bank   

 Bank 18 273  17 584  

 Summa 18 273  17 584  
    

10 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 26 676  21 381  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 -4 676  0  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 867  5 295  

 Summa 30 864  29 455  
    

11 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 3 622  1 768  

 Moms 8 369  7 787  

 Personalens skatter och avgifter 3 402  3 228  

 Skulder till anställda 0  1  

 Upplupna semesterlöner 882  983  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 9 560  11 823  

 Övriga upplupna kostnader 5 741  6 516  

 Summa 31 576  32 106  
    

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

12 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 218  0  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   

 Summa 218  0  
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Uppföljning intern kontrollplan 2019 för de kommunala 

bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av intern kontroll 2019 för Borås Stads bolag godkänns.        

Sammanfattning 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att den interna kontrollen i bolagen 

till stora delar är god, men att arbetet med det systematiska interna 

kontrollarbetet behöver utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges 

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

riskanalys och en kontrollplan samt göra en uppföljning av föregående års 

kontrollplan, men detta utförs inte av alla bolag idag. 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. 

Särskilt viktigt är det att AB Bostäder i Borås, Akademiplatsen AB, Borås 

Energi och Miljö AB, Inkubatorn i Borås AB samt Viskaforshem AB stärker 

sitt interna kontrollarbete.    

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

Varje bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 

interna kontrollen för det gångna 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 
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 minimera risker, säkra system och rutiner 

 trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

 säkra en rättvisande redovisning 

 skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 

Utvärdering av intern kontroll i bolagen 2019 

Lekmannarevisorerna granskar årligen med utgångspunkt från sin risk- och 

väsentlighetsanalys om den interna kontrollen i bolagen är tillräcklig. Av 

lekmannarevisorernas granskningsrapporter framgår deras bedömning att 

majoriteten av bolagen har haft en tillräcklig intern kontroll 2019, men hos flera 

bolag har ett utvecklingsområde identifierats. Den interna kontrollen bör 

utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys. Dock bedömer 

revisorerna att fem bolag har otillräcklig eller inte helt tillräcklig intern kontroll. 

Akademiplatsen AB bedöms ha en otillräcklig intern kontroll då det inte 

upprättats någon riskanalys eller intern kontrollplan för 2019 som styrelsen kan 

göra en uppföljning av. Även Inkubatorn i Borås AB bedöms ha en otillräcklig 

intern kontroll eftersom bolaget inte har genomfört någon uppföljning av 

planen 2019 samt att styrelsen inte deltagit i framtagandet av riskanalys. Den 

interna kontrollen i AB Bostäder i Borås och Borås Energi och Miljö AB 

bedöms som inte helt tillräcklig då styrelsen bör genomföra en egen riskanalys 

samt i Borås Energi och Miljö även upprätta en samlad plan för intern kontroll. 

Viskaforshem AB:s interna kontroll bedöms inte heller som helt tillräcklig då 

bolaget inte har genomfört någon riskanalys eller uppföljning av kontrollplanen.   

Av bolagens inrapportering framgår att det har skett en försämring avseende 

andelen bolag som gjort en uppföljning av sin plan, 57 % jämfört med 64 % 

föregående år. 

Det systematiska interna kontrollarbetet har kommit olika långt i bolagen. 

Några bolag arbetar aktivt och har införlivat intern kontroll som en löpande del 

i verksamheten, medan några bolag inte fullt ut arbetar enligt Borås Stads regler 

för intern kontroll. Exempelvis upprättar en del bolag kontrollplaner utan 

dokumenterad uppföljning. 

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

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

styrelsen beslut utan att ha varit aktiv i riskanalysarbetet, och i vissa fall har 

styrelsen inte ens tagit beslutet. Flertalet av bolagen bör utveckla sin interna 

kontroll genom att styrelsen genomför en egen riskanalys.   

Kommunstyrelsens bedömning   

Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens systematiska arbete med intern 

kontroll varierar. Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att den interna 

kontrollen i bolagen till stora delar är god, men att arbetet med det interna 

kontrollarbetet behöver utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges 

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

riskanalys och en kontrollplan samt göra en uppföljning av föregående års 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

kontrollplan, men detta utförs inte av alla bolag idag. 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. 

Särskilt viktigt är det att AB Bostäder i Borås, Akademiplatsen AB, Borås 

Energi och Miljö AB, Inkubatorn i Borås AB samt Viskaforshem AB, som är 

de bolag lekmannarevisorerna bedömt inte har tillräcklig intern kontroll, stärker 

sitt interna kontrollarbete och tar till sig revisorernas synpunkter.   

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-05-25 

2. Skrivelse, 2020-05-25 

3. Bilaga – Sammanställning av bolagens inrapportering av intern kontroll 

4. Bilaga – Bolagens inrapporterade material, inkommen handling nr 1-8

   

 

Beslutet expedieras till 

1. De kommunala bolagen; Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, 

Borås Elnät B, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, 

Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i 

Borås AB, AB Bostäder i Borås, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, 

Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB. 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Sammanställning av bolagens inrapportering av uppföljning intern kontroll 2019

Bolag Uppföljning av IK 2019 Lekmannarevisorernas synpunkter Kommentar
Borås Stadshus AB ja Tillräcklig intern kontroll

Inkubatorn i Borås AB nej
Otillräcklig intern kontroll. Bolaget har inte genomfört en uppföljning av planen 
2019. Styrelsen har inte deltagit i framtagandet av riskanalys. 

AB Bostäder i Borås ja

Inte helt tillräcklig intern kontroll. Bolagets interna kontroll behöver utvecklas 
genom att styrelsen genomför en egen riskanalys och att fler riskområden 
beaktas.

AB Sandhultsbostäder nej
Tillräcklig intern kontroll med ett utvecklingsområde. Den interna kontrollen 
bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanlays.

AB Toarpshus nej
Tillräcklig intern kontroll med ett utvecklingsområde. Den interna kontrollen 
bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanlays.

Fristadbostäder AB ja 
Tillräcklig intern kontroll med ett utvecklingsområde. Bolagets interna kontroll 
behöver utvecklas genom att en samlad uppföljning genomförs årligen. 

Viskaforshem AB nej
Inte helt tillräcklig intern kontroll. Bolaget har inte genomfört någon riskanalys 
eller uppföljning av den interna kontrollen.

Borås Energi och Miljö AB

delvis, riskpolicy och 
riskrapport finns men ej 
specifik intern kontroll 
plan.

Inte helt tillräcklig intern kontroll. Bolagets interna kontroll under 2019 lever 
inte helt upp till stadens krav. Styrelsen bör genomföra en egen riskanalys, 
upprätta en samlad plan för intern kontroll samt genomföra en samlad 
uppföljning. Styrelsen och bolaget har under 2019 genomfört ett omfattande 
arbete med att utveckla bolagets interna kontroll och flera av synpunkterna 
kommer att åtgärdas under 2020. Även systemstöd har införts. 

Borås Elnät AB ja
Tillräcklig intern kontroll med ett utvecklingsområde. Den interna kontrollen 
bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanlays.

Borås Djurpark AB ja Tillräcklig intern kontroll
Borås kommuns Parkerings AB ja Tillräcklig intern kontroll

Industribyggnader i Borås AB ja
Tillräcklig intern kontroll med ett utvecklingsområde. Den interna kontrollen 
bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanlays.

BoråsBorås TME AB ja Tillräcklig intern kontroll

Akademiplatsen AB nej

Otillräcklig intern kontroll. Bolaget har inte upprättat någon riskanalys eller 
intern kontrollplan för 2019. Styrelsen kan därmed inte genomför någon 
uppföljning. 

andel ja:
57%
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Internkontroll 

 

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 1-10 där 1 

anses som liten risk/väsentlighet och 10 som stor risk/väsentlighet. 

 

Planen är upprättad efter en granskning av följande områden: 

 

Verksamhet 

Bokslutsprocessen 

Intäktsprocessen 

Inköpsprocessen 

Anläggningstillgångar 

IT 

Lagar och riktlinjer 

HR-processen 

 

Efter arbetet med att bedöma riskerna i bolaget så särskildes de mest kritiska 

processerna. Dessa är sammanställda och genomgångna med all personal samt 

styrelsen.  

 

Bolaget kommer under året att komplettera internkontrollplanen med risk-mått och 

åtgärder för att hantera anseende- och varumärkesrisk. 



 

Internkontrollplan 

 

# Risk-definition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/ 

aktivitet 

Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testper

son 

Tidpunkt för 

rapportering 

Testad 

3 Brist i leverans Risk att inte leverera rätt till de 

som arrangerar evenemang eller 

andra aktörer som gör att de 

kanske inte vill komma tillbaka till 

Borås 

Verksamheten Uppföljning görs av 

utfallet på utförda 

projekt, T.ex. utförs 

marknadsundersökningar 

av kundnöjdhet på 

utvalda projekt. 

Löpande Projektledaren Marknads 

Undersökningar på 

utförda projekt. 

Stickprov görs på 

utfallet av marknads-

föringsundersökningar. 

VD Görs på 

förhands-valda 

projekt efter 

utförandet 

Under-

sökningar, 

gjorda på U20 

och 

Släktforskar-

dagarna. 

8 Person- 

beroende 

Risk för felaktigheter i bokslutet 

på grund av att ekonomiansvarig 

Inte är på plats.  

Bokslut Rutinbeskrivning och 

checklista finns upprättat 

för hur de kritiska 

momenten i bokslutet 

skall hanteras. 

Löpande Ekonomi 

ansvarig 

Rutinbeskrivning och 

checklista för bokslut. 

Kontrollera att det finns 

en aktuell rutin-

beskrivning upprättad 

VD November VD har fått 

checklista 

191101 

23 IT-system Risk för driftsäkerhet i IT-

systemen 

IT Rutinbeskrivning finns för 

hur arbetsuppgifter skall 

hanteras vid eventuellt 

driftstopp. 

Löpande IT ansvarig Rutinbeskrivning för 

IT-driftstopp 

Kontrollera att det finns 

en aktuell rutin-

beskrivning upprättad. 

VD Årsvis Rutiner finns 

på 

kommunens 

IT avdelning. 

24 Lagar & 

Riktlinjer 

Risk för att lagar och riktlinjer 

avseende personal inte följs 

Lagar & 

Riktlinjer 

Rutin finns 

implementerad avseende 

vart man skall vända sig 

när man har 

personalfrågor. 

Löpande  VD HÖK, AB och svensk lag Kontrollera att personal 

genomför erforderliga 

utbildningar och 

nyhetsdagar. 

Arbetsgivarnytt 

VD Årsvis Verksamhets-

ledare har 

varit på 

arbetsrättslig 

kurs bl a, Byt 

tidrapport-

tering och 

lönesystem 

som stödjer 

vårt avtal. 

25 Lagar & 

Riktlinjer 

Risk för att bolagsnära lagar 

och riktlinjer inte efterlevs 

Lagar & 

Riktlinjer 

Revisor som reviderar  

Bokslut varje år. 

årsvis Ekonomi- 

ansvarig 

Revisionsrapporter Tertial och boklutspärm. 

Boksluts-program 

 

 

VD Tertial och 

Januari 

 

VD har 

genomfört 

tertial och 

januari 

32 Ny anställning Nyanställd får inte korrekt 

information om lagar och regler. 

HR Personalhandbok 

 

Vid an-

ställning 

Ekonomi-

ansvarig 

Checklista & 

Rutiner 

Kontrollera avprickad 

checklista 

 

VD 3 månader 

Efter 

nyanställning 

 December 

2019 
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UPPFÖLJNING INTERN KONTROLLPLAN 2019

Nr: Kontrollområde      
(rutin/system)

Kontrollmoment Kontroll-
ansvarig

Rapportering till Utfört Risk

1 Fast 2 Kontrollera att 
kundkreditfakturor är 
attesterade och att 
underlaget arkiveras på 
administrativa avdelningen.

Controller Ekonomichef Rutinen har år 2019 ändrats till att samtliga kreditfakturor ska skickas till 
och arkiveras på administrativa avdelningen. 
Årets kontroll visar att ett flertal fakturor endast är påskrivna av 
fakturaställaren, ej av beslutsattest enligt attestreglementet.
Alla kreditnotor som kommer till administrativa avdelningen utan godkänd 
beslutsattest returneras.

12

2 Palette Kontroll leverantörsfakturor 
mot avtal

Controller Ekonomichef Stickprov gjord på ett stort urval leverantörsfakturor. 
En leverantör fick kreditera en stor mängd fakturor, ca 50.000 kr.

12

3 Palette Kontroll av stora skador och 
reparationer, rimlighet i 
fakturerade timmar

Controller Ekonomichef Samtliga fakturor som är konterade som skadekostnader över 50.000 kr 
passerar vår kvalitetscontroller i fakturaflödet innan fakturan går till 
betalning.
Under året har vi drivit en tvist mot en tidigare ramavtalsentreprenör om 
orimligt stora timdebiterinar på skador. Förlikning på 250.000 kr.
Kontrollen visar också att våra projektledare litar mer på entreprenörens 
fakturerade timmar än på sin magkänsla om tidsuppskattning.

12

4 Inköpsrutiner: 
Ekonomi

Inköp där upphandlade 
ramavtal saknas

Controller Ekonomichef Kontroll av inköp under perioden 180601-190531. 
En leverantör överskred gränsvärdet se bilaga.

9

5 Återlämnande 
av nycklar

Att samtliga under dagen 
utlånade nycklar till 
entreprenörer återlämnas

Boservicechef VD Granskningen visar ett bättre resultat än tidigare år men fortfarande inte 
ok. Meddelandefunktionen har ännu inte kommit igång. Arbete pågår 
med förbättringen men klardatum inte bestämt..

12

6 Ätor Kontroll att underlag finns till 
ätor i ett projekt

Controller VD Tre projekt har kontrollerats med olika projektledare.
 * Ett projekt hade ÄTA-lista men var ej påskriven av attestansvarig chef. 
* Ett projektet saknade ÄTA-lista helt och hållet trots att det är fakturerat 
ÄTOR av leverantören. 
* Ett projekt hade sammanställning men var ej påskriven av någon part. 
Information har gått ut under tidig höst till berörd personal om att förbättra 
rutinen men det framkommer inte under granskningen att någon 
förbättring har skett.

9

7 Arbetsorder Kontroll av arbetsorder 
internt varför de inte är 
avrapporterade

Boservicechef VD Orsaken till att många arbetsorder tar allt för lång tid att åtgärda beror på 
leveransproblem av material, främst från vår persiennleverantör.

6

8 Leverantörer Att våra leverantörsfakturor 
signeras och blir betalda på 
förfallodag

Controller Ekonomichef Under perioden 180701-190630 så har vi kontrollerat alla medarbetare 
som jobbar i fakturahanteringssystemet. 
13 medarbetare, som i snitt har mer än 6 dagars behandlingstid i Palette, 
fått ett påpekande om bättring.

6



Nr: Kontrollområde      
(rutin/system)

Kontrollmoment Kontroll-
ansvarig

Rapportering till Utfört Risk

9 Skador Kundfaktuering av skada Controller Ekonomichef Kontrollerat all faktureringar efter sommaren gällande brandskada som 
hyresgäst har vållat. 
Allt utom en var fakturerad, men den skadereparatione var pågående. 
Gällande övriga brandskador var de inte fakturerade men skedde efter 
påstötning veckan innan jul.

9

10 Lager Lagerinventering Controller Ekonomichef Ett kvartersteam har ökat lagret mer än övriga team. En trolig anledning 
är att deras ingående lager var för litet men fortsatt granskning kommer 
att ske under år 2020.

6
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Uppföljning interna kontrollplan 2019 - samanställning Rapport till styrelsen 2020-03-02

Nr Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontrollägare

1 Förfrågnings-underlag Risk för att förfrågningsunderlaget 
ej är fullständigt eller tillräckligt 
tydligt

Upphandlings-
processen

Kvaliteten på förfrågningsunderlaget 
säkerställs genom att 
upphandlingsansvarig kontrollerar innan 
upphandling läggs ut.

Alla upphandlingar Ansvarig för 
upphandlingen

2 Hyresgäst konkurs Risk att hyresgästen går i konkurs 
eller ej kan betala

Intäktsprocessen Kreditbedömning görs på nya kunder när 
hyrestiden är längre än två år eller att 
hyresbeloppet överstiger 50 000 kr/år

Alla hyresavtal Förvaltare

3 Projektekonomi Risk att projektekonomin ej håller.
Risken att kalkylen ej följs upp, 
vilket kan innebära att ökade 
kostnader ej uppmärksammas

Investering och bygg Projektbudgeten följs upp på varje 
projekt genom slutprognoser. 

Tre ggr / år P 1 till P3 och vid 
större avvikelse omgående 
och där efter varje månad

Projektledaren

4 Tidplanen Risk att tidplanen ej håller, vilket 
kan medföra att hyreskontraktet 
faller.

Investering och bygg Projektledaren kontrollerar på varje 
byggmöte att tidplanen håller så att 
åtgärder kan sättas in om planen inte  
håller

Varje byggmöte / projektmöte Projektledaren

5 Byggprocessen Risk att byggprocessen ej efterlevs Investering och bygg Projektledaren kontrollerar på varje 
byggmöte att byggprocessen följs så att 
korrigeringar kan ske om processen inte 
följs

Varje byggmöte / projektmöte Projektledaren

6 Momssättning Risk att momssättningen av 
fastigheterna ej blir korrekt.

Bokslutsprocessen Uppmätning av lokalytor i rätt 
momskategori. Ev. justering till 
Skatteverket

Varje år eller efter 
slutbesiktning av ombyggnad

Förvaltare

7 Nedskrivningsbehov 
fastighet

Risk för nedskrivningsbehov av 
fastighet

Bokslutsprocessen Vid bokslut en gång / år vid bokslut Ekonom 

8 Nedskrivningsbehov 
projekt

Risk för nedskrivningsbehov av 
projekt

Bokslutsprocessen Vid bokslut en gång / år vid bokslut Ekonom 

9 Hissbesiktning Risk att hissbesiktning ej är 
genomförd

Lagar och riktlinjer Vid månatliga ronderingar kontrolleras 
att hissar är besiktigade

en fastighet / månad Fastighetsskötare

10 Brandskydd Risk att det systematiska 
brandskyddsarbetet ej är 
genomfört

Lagar och riktlinjer Vid månatliga ronderingar kontrolleras 
att brandskyddet fungerar

en fastighet / månad Fastighetsskötare

11 Försäkring Risk att fastigheterna ej är 
försäkrade

Lagar och riktlinjer Årskontroll av att alla fastigheter är 
försäkrade samt kontroll vid om- till och 
nybyggnad, köp eller försäljning av 
fastighet

Vid förändring samt nov varje 
år

Ekonom i samverkan 
med Förvaltare

12 Lagar Risk att det kommer förändringar i 
lagar som bolaget ej har 
implementerat.

Lagar och riktlinjer Rättsnätet abonnemangstjänst som 
förutom svensk lagstiftning och svenska 
rättsfall inkluderar förarbeten, 
myndighetsföreskrifter och annan 
juridisk information. 

Enligt abonnemang Förvaltare, Ekonom 
och VD



KONCERNEN,  INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB KONTROLLPLAN 2019 2 av 2

Nr Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för testning Vad kom vi fram till Åtgärd

1 Kvalitetskontrollen 
dokumenterats genom 
att VD skriver under 
inbjudan

Innan upphandling offentliggörs VD Vid upphandling av entreprenader varje 
gång övriga upphandlingar en gång / år

Rutinen fungerar bra. Översyn genomförs.

2 Kontrollen 
dokumenteras genom 
att kreditbedömningen 
signeras OK av VD

Innan hyresavtalet undertecknas 
av VD

Ekonom Två ggr / år Inga konkurser.

3 På särskild signerad 
prognos blankett som 
redovisas vid projekt 
genomgång till bolagets 
VD  

Tre ggr / år för att säkerställa att 
kalkylerna följs upp enligt 
bolagets byggprocess

VD redovisar till 
styrelse vid projekt 
överstigande två 
MKR

Varje styrelsemöte Rapportering har genomförts till 
styrelsen och blivit tydligare.

Översyn genomförs.

4 Kontrollen 
dokumenteras i 
byggmötesprotokoll

Projektgenomgång med VD vid 
projekt överstigande två mkr

VD Tre ggr / år Förstudie har genomförts. Översyn genomförs.

5 Kontrollen 
dokumenteras i 
byggmötesprotokoll

Projektgenomgång med VD vid 
projekt överstigande två mkr

VD Tre ggr / år Förstudie har genomförts. Översyn genomförs.

6 Ritningar Genomgång i jan vart år eller efter 
inflyttning i om eller nybyggnad

Ekonom En gång/ år eller efter omflyttning eller 
inflyttning

Rutinen fungerar bra.

7 Kalkyl med motivering Värderingskalkyl VD Jan varje år Marknadsvärdering har 
genomförts av en oberoende 
värderingsman.

Översyn genomförs.

8 Kalkyl med motivering Värderingskalkyl VD Jan varje år Nedskrivningsbehov finns ej.

9 Hisslogg Hisslogg kontrolleras varje KV Förvaltare Fyra ggr / år Rutinen fungerar bra.

10 Brandskyddspärm Genomgång av brandskydd i alla 
fastigheter 

Förvaltare En gång / år Rutinen fungerar bra.

11 Försäkringsbrev Attest av försäkringsbrev VD Vid förändring samt nov varje år Alla fastigheter är försäkrade.

12 Rättsnätet 
abonnemangstjänst

Kontroll av abonnemangen VD En gång/ år eller efter omorganisation Bevakning sker. Översyn genomförs.

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) med dotterbolag Eolus 6 AB och Kv Strömsdal 3 AB (Borås Lokaltrafik AB) har genomfört en riskanalys 
enligt interna kontrollplan 2019. IBAB med dotterbolagens internkontroll har varit tillräcklig och ändamålsenlig, med godkänt resultat.

Koncernen, Industribyggnader i Borås AB 2020-03-02

VD Patrik Johansson



Fristadbostäder AB

Riskanalys &

internkontrollplan

Senast uppdaterad: 2019-12-02

Urval:
Prio, högst: 1

Total, lägst: 50



Omvärlden Fristadbostäder AB 2019-12-02

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

OM1 Lev KK Leverantörer går i konkurs 5 5 25 3 2013-04-30

OM2 Brist i leverans Leveransförhållanden som inte fungerar 5 5 25 3 2013-04-30

OM3 Myndighetsprocesser Tröga myndighetsprocesser förhindrar oss att påbörja 

nya projekt.

8 6 48 2 2013-04-30

OM4 Otrygghet Otrygghet, ökad skadegörelse, kriminella gäng 4 6 24 2 2013-04-30

OM5 Politiskt beslut Förändrad politiskt förhållningssätt till hyresrätten 5 7 35 3 2013-04-30

OM6 Konjunktur Konjunkturen 5 7 35 3 2013-04-30

OM7 Stadsdelar Mindre fokus på Fristad i Borås Stad 8 6 48 2 2013-04-30

OM8 Klimatförändringar Onormala väderförhållanden, naturkatastrofer 3 4 12 3 2013-04-30

OM9 Förtroende Minskat förtroendekapital/anseende 4 8 32 2 2013-08-27



Verksamheten Fristadbostäder AB 2019-12-02

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

V1 Fel hyra Risk för att felaktiga hyror debiteras ut 3 4 12 2 2013-04-30

V2 Felaktiga inköp Risk att direktupphandlingar sker på felaktigt sätt 5 7 35 2 2013-04-30

V3 Risk för vakanser Risk för vakanser 2 8 16 3 2013-04-30

V4 Ökad omflyttning Risk för ökad omflyttning/slitage 1 6 6 3 2013-04-30

V5 Krishantering Bristfällig krishantering personal, egendom/hg samt Borås Stad 3 6 18 3 2013-04-30

V6 Hyresnivåer Minskade hyresnivåer 1 6 6 3 2013-04-30

V7 Hyresgäster Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, slitage, störningar 7 7 49 1 2013-04-30

V8 Hyresgästkrav Ökade krav från hyresgäster 5 5 25 3 2013-04-30

V9 Sekretess Bolagets affärshemligheter sprids av anställda eller styrelse 2 9 18 3 2016-10-31



Personal och löner Fristadbostäder AB 2019-12-02

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

P1 Felrekrytering Felrekrytering 3 7 21 3 2013-04-30

P2 Arbetsolyckor Arbetsolyckor inte rapporteras 3 3 9 3 2013-04-30

P3 Pensionsavgångar Stora pensionsavgångar inom ett 5-10 årsperspektiv 7 3 21 2 2013-04-30

P4 Sjukfrånvaro Lång och kostsam sjukfrånvaro 4 6 24 3 2013-04-30

P5 Lön i ej tid Att lön ej utbetalas i tid 2 6 12 3 2013-04-30

P6 Fel lön Felaktig lön utbetalas 3 4 12 3 2013-04-30

P7 Personolyckor Risk för personolyckor (personal, externa) 3 8 24 2 2013-04-30

P8 Personberoende Risk för personberoende på vissa tjänster, upphandlingar och 

inköp

3 7 21 3 2013-04-30

P9 Långtidsfrånvaro 

nyckelpersoner

En eller flera nyckelpersoner är frånvarande en längre tid. 6 8 48 2 2013-07-02

P10 Smittorisker för personal T.ex. via sticksår 1 8 8 3 2013-08-19



Fastigheter och fastighetsservice Fristadbostäder AB 2019-12-02

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

F1 Fel byggteknik Användandet av metod/material som inte håller 5 8 40 3 2013-04-30

F2 Radon Risk för höga nivåer av radon i fastigheterna 3 7 21 3 2013-04-30

F3 Maskinpark Risk för ej funktionell maskinpark 1 3 3 3 2013-04-30

F4 Eftersatt UH Eftersatt underhåll 9 9 81 1 2013-04-30

F5 Felprioriterade projekt Felprioritering av projekt 3 5 15 3 2013-04-30

F6 Egendomskada Risk för skador på våra fastigheter 4 8 32 2 2013-04-30

F7 Försäkringsskydd Bristfälligt försäkringsskydd 3 7 21 3 2013-04-30



Ekonomi Fristadbostäder AB 2019-12-02

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

E1 Likviditetsbrist Risk för likviditetsbrist 2 9 18 3 2013-04-30

E2 Nya lån Risk för att vi inte får nya lån vid nybyggnation eller då 

gamla lån löper ut 

1 9 9 3 2013-04-30

E3 Räntehöjningar Risk för snabba räntehöjningar slår på resultatet så 

snabbt att vi inte hinner justera andra utgiftsposter

1 9 9 3 2013-04-30

E4 Olämplig motpart Risk för affärer med olämplig motpart 2 7 14 3 2013-04-30

E5 Finanspolicy Risk för att finanspolicyn inte efterlevs 2 8 16 3 2013-04-30

E6 Förskingring Risk för förskingrig av bolagets tillgångar 2 9 18 3 2013-05-17

E7 Kortsiktighet Risk för ekonomiskt kortsiktiga styrelsebeslut 4 9 36 2 2013-05-17



Redovisning/Rapportering Fristadbostäder AB 2019-12-02

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

R1 Årsredovisningen Risk för ofullständiga uppgifter i årsredovisningen 2 4 8 3 2013-04-30

R2 Felaktig kontering Risk för felaktig redovisning/kontering 2 3 6 3 2013-04-30

R3 Misstämning värden Risk för olika värden i olika system 3 5 15 3 2013-04-30

R4 Fel PR/BU Risk för felaktiga prognoser och budget 4 5 20 2 2013-04-30

R5 Taxor Risk för felaktig värdering av taxor 2 5 10 3 2013-04-30

R6 Soc avg/källskatt Sociala avgifter och källskatt beräknas fel 1 3 3 3 2013-04-30

R7 Felaktiga fakturor Risk att felaktiga fakturor bokförs och betalas 4 5 20 2 2013-04-30

R8 Periodisering kostnader Risk att kostnader tas i fel period 2 4 8 3 2013-04-30

R9 Fastighetsvärdering Risk för felaktig värdering av fastigheterna 6 7 42 2 2013-04-30

R10 Upp- och nedskrivning Risk för fel hantering av ned- och uppskrivningar 5 8 40 3 2013-04-30

R11 Värdeår Risk för fel hantering av värdeår 2 3 6 3 2013-04-30

R12 Utrangering maskiner Risk för att utrangerade maskiner och inventarier 

finns kvar i anläggningsregistret

3 3 9 3 2013-04-30

R13 Moms Risk för felaktig hantering av moms 4 5 20 2 2013-04-30

R14 Attestregler Risk för att attestregler inte efterlevs 2 3 6 3 2013-04-30

R15 Överskriden projektbudget Risk för överskridande av projektbudget 6 7 42 1 2013-04-30

R16 Nya redovisningsregler Risk för att välja fel system för 

komponentavskrivning

6 8 48 3 2013-04-30 2013-08-27



IT/Hjälpsystem Fristadbostäder AB 2019-12-02

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

IT1 Åtkomst personaluppgifter Obehörig åtkomst till personaluppgifter (GDPR) 4 2 8 3 2013-04-30 2019-09-03

IT2 Dataintrång Dataintrång (GDPR) 2 6 12 3 2013-04-30 2019-09-03

IT3 Felaktig information Felaktig information i våra olika system 5 6 30 2 2013-04-30

IT4 Driftstörningar Driftsstörningar 5 8 40 2 2013-04-30

IT5 Föråldrade IT-system Föråldrade IT-system 3 5 15 3 2013-04-30

IT6 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 7 6 42 1 2013-04-30

IT7 Fysisk IT-miljö Bristfällig fysisk säkerhet (brand, inbrott i serverrum etc.) 2 7 14 3 2013-04-30

IT8 Back-up Bristfälliga backup-rutiner 2 7 14 3 2013-04-30

IT9 Uppföljning IT-investeringar Bristfällig projektuppföljning vad gäller IT-investeringar 1 4 4 3 2013-04-30

IT10 Kravspecifikation IT-

investeringar

Bristfällig kravspecifikation vad gäller IT-investeringar 3 6 18 3 2013-04-30

IT11 Sabotage Sabotage av hemsida och intranät 1 8 8 3 2013-04-30

IT12 Felaktiga behörigheter Anställda har större behörighet än tjänsten kräver (GDPR) 4 6 24 2 2013-04-30 2019-09-03

IT13 Störning för kund Våra kunder kan ej läsa hemsidan pga IT-problem 4 4 16 2 2013-04-30

IT14 Fastighetsstöd havererar Fastighetssystemet havererar 4 6 24 3 2013-04-30



Lagar och andra krav Fristadbostäder AB 2019-12-02

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

K1 Handlingar Risk för att handlingar försvinner 2 8 16 3 2013-04-30

K2 Efterlevnad lagar Bristande efterlevnad av lagar 2 6 12 2 2013-04-30

K3 Uppdaterade nya lagar Ej uppdaterade vad gäller ny lagstiftning 2 6 12 2 2013-04-30

K4 Ägardirektiv Risk för att ägardirektivet inte efterföljs 2 7 14 3 2013-04-30

K5 Inköpspolicy Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs (många 

beställare)

4 6 24 1 2013-04-30

K6 Miljö- och kvalitetspolicy Bristande efterlevnad av miljö- och kvalitetspolicy 2 4 8 2 2013-04-30

K7 Arbetsmiljöpolicy Bristande efterlevnad av arbetsmiljöpolicy 3 7 21 2 2013-04-30

K8 Jämställdhetsplan Bristande efterlevnad av jämställdhetsplan 3 3 9 3 2013-04-30

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av brandskyddspolicy 4 8 32 1 2013-04-30

K10 LOU Bristfälliga rutiner då bolaget är en upphandlande 

myndighet (LOU)

5 7 35 2 2013-04-30

K11 Dokumenthantering Felaktig dokumenthantering kontroll utgående 

handlingar

5 6 30 2 2013-04-30

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

uppfylls.

4 5 20 3 2013-04-30

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är bristfällig 9 5 45 1 2013-04-30

K14 Fastighetsägaransvaret Brister i fastighetsägaransvaret 4 5 20 3 2013-04-30



Extraordinära händelser Fristadbostäder AB 2019-12-02

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

X1 Brand, hyreshus Brand i hyreshus 6 10 60 1 2012-09-18

X2 Brand, bolaget Brand i bolagets kontor eller bovärdslokal 2 9 18 2 2012-09-18

X3 Dödsfall Påträffat dödsfall i tjänsten 6 6 36 2 2012-09-18

X4 Kris Kris hos personal (dödsfall, personligt mm) 6 9 54 1 2012-09-18

X5 Sjukskrivning Långtidssjukskriven personal (fler än två) 4 6 24 2 2012-09-18

X6 Hot Hot mot personal 2 9 18 2 2012-09-18

X7 Avbrott, el Längre elavbrott (över ett dygn vintertid) 2 9 18 3 2012-09-18

X8 Avbrott, vatten Längre vattenavbrott (över ett dygn vintertid) 2 9 18 3 2012-09-18

X9 Avbrott, fjärrvärme Längre fjärrvärmestopp (över ett dygn vintertid) 2 9 18 3 2012-09-18

X10 Miljöolycka Större miljöolycka 2 9 18 2 2012-09-18



Miljö Fristadbostäder AB 2019-12-02

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

M1 Lågprioritering Miljöåtgärder lågprioriteras 2 7 14 2 2013-05-17

M2 Kortsiktighet Risk för miljömässigt kortsiktiga styrelsebeslut 4 7 28 2 2013-05-17

M3 Måluppfyllnad Miljömålen uppnås ej 7 2 14 2 2013-05-29

M4 Handlingsplan Åtgärder på handlingsplanen genomförs ej 7 5 35 2 2013-05-29

M5 Farligt avfall Risk för felaktig hantering av farligt avfall 2 6 12 3 2013-04-30



Urval Fristadbostäder AB 2019-12-02

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio

V7 Hyresgäster Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, slitage, störningar 49 1

F4 Eftersatt UH Eftersatt underhåll 81 1

R15 Överskriden projektbudget Risk för överskridande av projektbudget 42 1

IT6 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 42 1

K5 Inköpspolicy Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs (många beställare) 24 1

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av brandskyddspolicy 32 1

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är bristfällig 45 1

X1 Brand, hyreshus Brand i hyreshus 60 1

X4 Kris Kris hos personal (dödsfall, personligt mm) 54 1



Internkontrollplan Fristadbostäder AB 2019-12-02

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 81 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 81 1 Genomför inventering (under tre år). VD
Pågår

Löpande genomgång av utfall av 

inventering.

Styrelse 2018-2020

R15 Överskriden 

projektbudget

Risk för överskridande av projektbudget 42 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 42 1 Inventera om all personal har relevant 

IT-kompetens.

Verksamhets-

samordnare
Pågår

Rapport till VD. VD Årligen på hösten I handlingsplan

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

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av 

brandskyddspolicy

32 1 Information till all personal om 

brandskyddspolicyn.

Brandskydds-

ansvarig
Pågår

Minnesanteckningar från 

informationsträff.

VD 2020-12-31 I handlingsplan

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är 

bristfällig

45 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 60 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 60 1 Informera löpande om brandrisker till 

hyresgästerna.

Uthyrare
Pågår

Antal informationstillfällen VD Årligen 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

X4-2 Kris hos personal 

(dödsfall, personligt 

mm)

Planera och genomför utbildningar. 54 1 Utbildningar klara. VD

Pågår

Antal medarbetare som utbildats. 

Rapport till styrelse

Styrelse 2020-12-31 I handlingsplan

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



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



Arkiv - Internkontrollplan Fristadbostäder AB 2019-12-02

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/Aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Ansvarig Tidplan

RISK KONTROLLMOMENT PLANERING





Uppföljning av internkontrollplan 2019
I de fall kontroll inte genomförts helt i enlighet med bolagets
internkontrollplan finns anmärkning noterad nedan - annars inte. 

Huvudämne Delområde Vad kontrolleras Notering, Anmärkning & Avvikelserapportering

1 Delegationsgränser / Attestinstruktion A Attest leverantörsfakturor Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

B Adm. Leverantörsfakturor Rimlighet i liggtider för kontroll och attest -

C Betalning leverantörsfakturor Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

D Personal- & LöneadministrationEfterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

E Löneutbetalningar Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

F Övriga utbetalningar Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

G Bokföringsorder Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

H Lämnade offerter Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

2 Bolagets Instruktion för Kreditprövning A Avskrivning Kundfordran Efterlevnad, Instruktion för Kreditprövning Årets andra kontroll (November) förskjuten itid av olika skäl. Istället genomförd under februari 2020.

B Kreditprövning Efterlevnad, Instruktion för Kreditprövning Något haltande kontroll pga. ovana (nyanställd) och seg rutin. Omarbetas för ny ordning Q2, 2020 

C Kreditering fakturor Efterlevnad, Instruktion för Kreditprövning Något haltande kontroll pga. ovana (nyanställd) och seg rutin. Omarbetas för ny ordning Q2, 2020 

D Anstånd & Amorteringsplaner Efterlevnad, Instruktion för Kreditprövning Något haltande kontroll pga. ovana (nyanställd) och seg rutin. Omarbetas för ny ordning Q2, 2020 

3 Bolagets Finanspolicy A Fördelning fast och rörlig ränta Efterlevnad Finanspolicy Inte längre aktuellt då Borås Stad 2017 centralt tagit över all räntebindning för effektivare administr.

B Ränteswapskontrakt Efterlevnad Finanspolicy Inte längre aktuellt då Borås Stad 2017 centralt tagit över all räntebindning för effektivare administr.

4 Inköps-/Upphandlingspolicy A Avtalstrohet & LUF Efterlevnad Inköps-/Upphandlingspolicy Decemberkontroll tidigarelagd till EY:s tvådagarsbesök och löpande granskning i Oktober.

5 Kostnad egna mantimmar A Tidsregistrering på arbetsorder Rimlighet och Tidpunkt för registrering -

B Bokföring av timkostnader Rimlighet och Attester -

6 Andra riktlinjer, instruktioner & rutiner A Representation Efterlevnad av bolagets riktlinjer -

B Körjournal Efterlevnad av bolagets riktlinjer Inte gjorts fullt ut pga. nya rutiner,  regler och elektronisk registrering. Nyutveckl./Uppdat. Q3 2020.

C Bensinkort Efterlevnad av bolagets riktlinjer -

D Fullmakter hos Bank Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. Gicks igenom i mars pga. av bl.a. nytillträdd VD och därpå följande förändrigsbehov. 

E Kontantkassa Korrekta verifkationsunderlag Kontantkassan avvecklades i maj 2015.

F Inköp av mobiltelefoner Efterlevnad av bolagets riktlinjer -

G Tjänsteresor Efterlevnad av bolagets riktlinjer -

Uppdaterat:  2020-02-19  (Kenneth Helin)



Uppföljning intern kontrollplan 2019 för Borås Stadshus AB

Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Ansvar för punkten Tidpunkt Kontroll utförd
Styrelsens roll Risk att styrelsen inte 

erhåller komplett 
information för att 
uppfylla sitt ansvar 
enligt ABL

Styr och ledning Styrelseutbildning samt 
utveckling av 
styrelsemötena. Samtliga 
ägarstyrningsärenden ska 
passera SHAB enligt nya 
ägardirektiv.

Årsvis Styrelsen Styrelseprotokoll, 
minnesanteckningar från 
plupp-samtal, 
sammanställning av 
dotterbolagens 
styrelseprotokoll/större 
frågor under perioden.

Kontrollera att minst fyra 
arbetsmöten hålls samt 
att ägarstyrningsärenden 
tas upp i SHAB. 
Kontollera att 
styrelseprotokollen 
anmäls till SHAB.

VD 2019-12-31 Fyra arbetsmöten har genomförts 
under året. Ägarstyrningsärenden, 
årsstämmoprotokoll från 
dotterbolagen samt 
minnesanteckningar från plupp-
samtal har anmälts. Styrelseprotokoll 
från dotterbolagen anmäls upp till 
KS.

Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk att koncern-bidrag 
från de 
överskottsgenererande 
bolagen inte räcker för 
att finansiera 
underskottsbolagen

Finansiering Styrelsen ska göra en årlig 
analys av 
finansieringsriskerna i 
koncernen.

Årsvis Styrelsen 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.

VD 2019 Analys tas med i såväl budget som 
årsredovisning. Arbetet med 
implementering av riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för 
kommunkoncernen pågår.  

Värdering av aktier i 
dotterbolag

Risk för 
nedskrivningsbehov, 
främst avseende aktier 
i BEMAB

Anläggnings-
tillgångar

Dokumenterad analys av 
värdet på dotterbolagen i 
förhållande till bokfört 
värde. 

Årsvis Styrelsen Bokslutsmaterial Verifiering utifrån bokfört 
värde

VD 2019 Det finns inget nedskrivningsbehov 
2019 då samtliga bolags egna 
kapital överstiger bokfört värde. 
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Internkontrollplan 2020 för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av intern kontrollplan 2020 för Borås Stads bolag godkänns. 

Bolagens styrelser uppmanas att genomföra egna risk- och väsentlighetsanalyser 

som ett komplement till de analyser som VD och tjänstepersonsorganisationen 

tar fram.        

Sammanfattning 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att den interna kontrollen i bolagen 

till stora delar är god, men att arbetet med det systematiska interna 

kontrollarbetet behöver utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges 

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

riskanalys och en kontrollplan samt göra en uppföljning av föregående års 

kontrollplan, men detta utförs inte av alla bolag idag. 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. 

Särskilt viktigt är det att Borås Energi och Miljö AB samt Viskaforshem AB 

stärker sitt interna kontrollarbete och upprättar en riskanalys och intern 

kontrollplan framöver.          

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 
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 säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

 minimera risker, säkra system och rutiner 

 trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

 säkra en rättvisande redovisning 

 skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 

Utvärdering av intern kontrollplan 2020 i bolagen 

Av bolagens inrapportering framgår att det inte skett någon förändring jämfört 

med föregående år avseende upprättande av riskanalys/kontrollplan utan det är 

fortsatt 86 % av bolagen som upprättat det. Borås Energi och Miljö AB och 

Viskaforshem AB har inte inkommit med någon plan för 2020. Borås Energi 

och Miljö AB har upprättat riskpolicy och riskrapport men inte en specifik 

intern kontrollplan. Bolaget arbetar med att utveckla den interna kontrollen och 

har infört Stratsys som systemstöd för kontrollarbetet. 

Det systematiska interna kontrollarbetet har kommit olika långt i bolagen. 

Några bolag arbetar aktivt och har införlivat intern kontroll som en löpande del 

i verksamheten, medan några bolag inte fullt ut arbetar enligt Borås Stads regler 

för intern kontroll.  

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

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

styrelsen beslut utan att ha varit aktiv i riskanalysarbetet, och i vissa fall har 

styrelsen inte ens tagit beslutet. Flertalet av bolagen bör utveckla sin interna 

kontroll genom att styrelsen genomför en egen riskanalys.   

 

Kommunstyrelsens bedömning   

Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens systematiska arbete med intern 

kontroll varierar. Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att den interna 

kontrollen i bolagen till stora delar är god, men att arbetet med det interna 

kontrollarbetet behöver utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges 

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

riskanalys och en kontrollplan samt göra en uppföljning av föregående års 

kontrollplan, men detta utförs inte av alla bolag idag. 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. 

Särskilt viktigt är det att Borås Energi och Miljö AB samt Viskaforshem AB 

stärker sitt interna kontrollarbete och upprättar riskanalys och en intern 

kontrollplan framöver.  

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-05-25 

2. Skrivelse, 2020-05-25 
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3. Bilaga – Sammanställning av bolagens inrapporterade internkontrollplan 

2020 

4. Bilaga – Bolagens inrapporterade material, inkommen handling nr 1-13

   

Beslutet expedieras till 

1. De kommunala bolagen; Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, 

Borås Elnät B, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, 

Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i 

Borås AB, AB Bostäder i Borås, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, 

Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB. 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Sammanställning av bolagens inrapportering av arbetet med intern kontroll 2020

Bolag Plan/Riskanalys 2020 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 nej

Borås Energi och Miljö AB

delvis, riskpolicy och 
riskrapport finns men ej 
specifik intern kontroll 
plan.

Arbetar med att utveckla den interna 
kontrollen och har infört Stratsys som 
systemstöd för kontrollarbetet. 

Borås Elnät AB ja
Borås Djurpark AB ja
Borås kommuns Parkerings AB ja

Industribyggnader i Borås AB ja
BoråsBorås TME AB ja
Akademiplatsen AB ja

andel ja:
86%



Borås Kommuns Parkerings AB

Riskanalys &

internkontrollplan

Senast uppdaterad: 2019-10-21  

Urval:
Prio, högst: 1

Total, lägst: 50



Omvärlden Borås Kommuns Parkerings AB 2019-10-21

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

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

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 Riktlinjer P köpsmedel Risk att kommunen ej följer Riktlinjer kring p köpsmedel   3 3 9 1 2019-01-11 2019-10-21



Verksamheten Borås Kommuns Parkerings AB 2019-10-21

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

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 2019-10-21

V7 Avbrott övervakningskamerorLängre avbrott så säkerhet/trygghet påverkas negativt 2 2 4 3 2019-01-11 2019-10-21

V8 Antal parkeringsplatser 505 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 2019-10-21

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

P1 Felrekrytering Felrekrytering 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21

P2 Kompentensförsörjning Att ej anpassa kompentens efter omvärld och utveckling 1 3 3 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 2019-10-21

P5 Fel lön Felaktig lön utbetalas 1 1 1 2 2019-01-11 2019-10-21

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

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



Fastigheter och fastighetsservice Borås Kommuns Parkerings AB 2019-10-21

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

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 2 2019-01-11 2019-10-21

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 4 8 1 2019-01-11 2019-10-21

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 2019-10-21

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

E1 Likviditetsbrist Risk för likviditetsbrist 1 2 2 2 2019-01-11 2019-10-21

E2 Lån- Finansiering Risk för att vi ej får finansiering 1 2 2 2 2019-01-11 2019-10-21

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 3 6 2 2019-01-11 2019-10-21



Redovisning/Rapportering Borås Kommuns Parkerings AB 2019-10-21

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

R1 Årsredovisningen Risk för ofullständiga uppgifter i årsredovisningen 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

R2 Felaktig kontering Risk för felaktig redovisning/kontering 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

R3 Misstämning värden Risk för olika värden i olika system 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21

R4 Fel PR/BU Risk för felaktiga prognoser och budget 1 2 2 2 2019-01-11 2019-10-21

R5 Priser Risk för felaktig värdering av prissättning 2 2 4 2 2019-01-11 2019-10-21

R6 Soc avg/källskatt Sociala avgifter och källskatt beräknas fel 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

R7 Felaktiga fakturor Risk att felaktiga fakturor bokförs och betalas 1 3 3 2 2019-01-11 2019-10-21

R8 Periodisering kostnader Risk att kostnader tas i fel period 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

R9 Fastighetsvärdering Risk för felaktiv värdering pga svår bedömning 2 3 6 3 2019-01-11 2019-10-21

R10 Upp- och nedskrivning Risk för fel hantering av ned- och uppskrivningar 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

R11 Värdeår Risk för fel hantering av värdeår 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

R12 Utrangering maskiner Risk för att utrangerade maskiner och inventarier 

finns kvar i anläggningsregistret

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

R13 Moms Risk för felaktig hantering av moms 1 2 2 3 2019-01-11 2019-10-21

R14 Attestregler Risk för att attestregler inte efterlevs 1 1 1 3 2019-01-11 2019-10-21

R15 Överskriden budget Risk för överskridande av projektbudget 1 4 4 3 2019-01-11 2019-10-21

         



IT/Hjälpsystem Borås Kommuns Parkerings AB 2019-10-21

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

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 3 3 9 1 2019-01-11 2019-10-21

IT2 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 2 2 4 3 2019-01-11 2019-10-21

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 2019-10-21

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



Miljö Borås Kommuns Parkerings AB 2019-10-21

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 2019-10-21

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio

P11 Risk för hot som parkeringsvakt Parkeringsvakten kan utsättas för hotfulla situationer 9 1

P2 Kompentensförsörjning Att ej anpassa kompentens efter omvärld och utveckling 3 1

F9 Brand Brand i phus, anläggningar i bilar elbilar 8 1

F7 Försäkringsskydd Bristfälligt försäkringsskydd 4 2

OM10 Riktlinjer P köpsmedel Risk att kommunen ej följer Riktlinjer kring p köpsmedel   9 1

IT1 Föråldrade IT-system IT system som ej uppnår dagens krav 9 1

IT6 Förlorande  intäkter Avbrott i system för intäkter eller överföringar till bank 8 2

K14 Fastighetsägaransvaret Brister i fastighetsägaransvaret+ anläggningar 3 1

K15 Felutfärdade p böter Kontrollavgifter och parkeringsanmärkningar 4 2

V8 Antal parkeringsplatser 505 parkeringsplatser på tomtmark samt minskade ytor för p på gata 9 1  

Förslag på urval! BN



Internkontrollplan Borås Kommuns Parkerings AB 2019-10-21

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

P11 Risk för hot som 

parkeringsvakt 

Parkeringsvakten kan utsättas för 

hotfulla situationer

9 1 Rutin vid hot och kris upprättas VD
Pågår

Genomgång vid skyddsronder 

2ggr/år

VD Löpande I handlingsplan

P2 Kompentensförsörjning Att ej anpassa kompentens efter omvärld 

och utveckling

3 1 Omvärldsbevakning inom staden och 

produkten 

VD
Pågår

Följa upp planerade investeringar 

och mål

VD Löpande

F9 Brand Brand i phus, anläggningar i bilar elbilar 8 1 Följa branskyddsbestämmelser både 

för befinlitga och nya anläggningar. 

Information till all personal

VD

Pågår

Kontroll av underhållsplan för 

anläggningar och byggnationer

VD 2019 I handlingsplan

OM10 Riktlinjer P köpsmedel Risk att kommunen ej följer Riktlinjer 

kring p köpsmedel   

9 1 Befintliga rutiner  och adekavt 

dokument gås igenom

VD
Pågår

I kontakt med kommunen aktualisera 

frågan

Styrelse .2019 I handlingsplan

IT1 Föråldrade IT-system IT system som ej uppnår dagens krav 9 1 Inventera bolagets IT- system Affärsutveckla

re
Klar

Rapport till VD. VD Årligen på hösten I handlingsplan

IT6 Förlorande  intäkter Avbrott i system för intäkter eller 

överföringar till bank

8 2 Säkerställa upprätthållandet i it 

/system genom krav i upphandlingar 

och avtal.

Affärsutveckla

re Klar

Rapport till VD. VD Årligen på hösten I handlingsplan

K14 Fastighetsägaransvaret Brister i fastighetsägaransvaret+ 

anläggningar 

3 1 Genomgång av fastigheter och 

ansvaret vid budgetarbetet

VD
Klar

Kontroll att rutinen efterlevs, översyn 

av försäkringar 

VD Årligen på hösten I handlingsplan

K15 Felutfärdade p böter Kontrollavgifter och 

parkeringsanmärkningar

4 2 Informera personal som arbetar ute på 

fält samt med admin om hur vi skall 

arbeta, Uppföra tydliga rutiner vid 

behov

Avd chef 

övervakning
Pågår

Rapport till VD VD Löpande I handlingsplan

R7 1 Delta och driva processer för att nya 

parkeringsplatser planeras och 

finansieras i staden i takt med att 505 

st bebyggs

VD

Allvarligt

Rapport till Styrelse Styrelse 2020 I handlingsplan

V5

KONTROLLMOMENTRISK PLANERING



Datum Reviderad av

2019-01-11 Birgitta

2019-01-14 Micael S & Birgitta

2019-01-30 Birgitta

2019-10-15 Birgitta & Carina C

2019-10-21 Styrelsemöte

2019-10-28 Birgitta & Carina C

  



Kommentar

Skapad och anpassad till P bolaget

Förebereda inför möte

Ändrat utefter styrelsemöte samt förslag på urval för internkontrollplan

Genomgång enligt dagens förutsättningar inför beslut styrelsemöte 2019-10-21

Tillägg en punkt V8 på styrelsemöte

Ändrat enligt beslut styrelse

 



Arkiv - Internkontrollplan Borås Kommuns Parkerings AB 2019-10-21

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/Aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Ansvarig Tidplan

RISK KONTROLLMOMENT PLANERING



Internkontrollplan Fristadbostäder AB 2019-09-03

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 81 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 81 1 Genomför inventering (under tre år). VD
Pågår

Löpande genomgång av utfall av 
inventering.

Styrelse 2018-2020

R15 Överskriden 
projektbudget

Risk för överskridande av projektbudget 42 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 42 1 Inventera om all personal har relevant 
IT-kompetens.

Verksamhets-
samordnare

Pågår
Rapport till VD. VD Årligen på hösten I handlingsplan

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

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av 
brandskyddspolicy

32 1 Information till all personal om 
brandskyddspolicyn.

Brandskydds-
ansvarig

Pågår
Minnesanteckningar från 
informationsträff.

VD 2020-12-31 I handlingsplan

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är 
bristfällig

45 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 60 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 60 1 Informera löpande om brandrisker till 
hyresgästerna.

Uthyrare
Pågår

Antal informationstillfällen VD Årligen 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

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

Planera och genomför utbildningar. 54 1 Utbildningar klara. VD
Pågår

Antal medarbetare som utbildats. 
Rapport till styrelse

Styrelse 2020-12-31 I handlingsplan

KONTROLLMOMENTRISK PLANERING



Bolagsövergripande riskanalys, arbetsexemplar 2019

Samlad paketering av befintliga och nya riskanalyser
14 st processer

Internkontrollplan
Omvärlden
Verksamheten
Inköp
Upphandling
Inköp, ramavtal
Leverantörer
Intäkt
Miljö
Tillstånd
HR
Bokslut
IT
Lagar och riktlinjer

Varje risk bedöms utifrån sannolikhet att den inträffar 
och konsekvens om den inträffar, på en skala 1-10
Summan av bedömningarna ligger till grund för hur risken hanteras

Upp till och med 8 - Kräver ingen direkt åtgärd
Summa 9 eller 10  - Observation och eventuell åtgärd
11 och där över  - Åtgärd

Alla röda risker samlas i en lista - Bevakningspunkter

Bolagsövergripande riskanalys 2019 - arbetsexemplar



Gradering av värdet för Sannolikhet och Konsekvens

Sannolikheten bedöms i ett 3-årsperspektiv

1 Försumbar risk
2
3 Liten risk
4
5
6 Ej uteslutet
7
8 Troligt
9

10 Mycket troligt

Konsekvensen bedöms utifrån skada hänfört till ekonomi, person, egendom och bolagets anseende

1 Försumbar
2
3 Liten
4
5
6 Skada som medför icke försumbara åtgärder och/eller anpassning av verksamheten
7
8 Allvarlig skada. Väldigt kännbar för verksamheten
9

10 Mycket allvarlig skada. Verksamhetskritisk

Not 2017 infördes ett sätt att se om och hur sannolikhet och konsekvens ändrats från föregående år. Grön siffra 
innebär ett sänkt värde och röd siffra ett höjt värde. Färgen i kolumnen till höger om Summa-kolumnen visar på 
samma sätt hur summan förändrats

Bolagsövergripande riskanalys 2019 - arbetsexemplar



IK-plan

# Process Huvudämne Delområde Vem utför När, per kalenderår Vad kontrolleras Hur utförs kontroll
1 IK-plan Delegationsgränser / Attestinstruktion Attest leverantörsfakturor Projektcontroller i mars Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. Uppföljning stickprover i automatiserat flöde
2 IK-plan Delegationsgränser / Attestinstruktion Adm. Leverantörsfakturor Projektcontroller i maj resp. november Rimlighet i liggtider för kontroll och attest Uttag dagsstatistik per moment och medarbetare
3 IK-plan Delegationsgränser / Attestinstruktion Betalning leverantörsfakturor Ekonomichef i juni Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. Stickprovskontroll av automatiserat flöde
4 IK-plan Delegationsgränser / Attestinstruktion Personal- & Löneadministration Projektcontroller i december resp. juni Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. Genomgång logglistor över registerförändringar
5 IK-plan Delegationsgränser / Attestinstruktion Löneutbetalningar Redovisningsekonom i november Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. Avstämning attester på utbetalningsunderlag
6 IK-plan Delegationsgränser / Attestinstruktion Övriga utbetalningar Ekonomichef i november Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. Stickprovskontroll
7 IK-plan Delegationsgränser / Attestinstruktion Bokföringsorder Ekonomichef i december Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. Stickprover bland registrerade bokföringsorder
8 IK-plan Delegationsgränser / Attestinstruktion Lämnade offerter Projektcontroller i april Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. Stickprover bland lämnade offerter
9 IK-plan Kreditpolicyn och dess IT-miljö Avskrivning Kundfordran Projektcontroller i maj resp. november IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy Avstämning attester på avskrivningsunderlag

10 IK-plan Kreditpolicyn och dess IT-miljö Kreditprövning Redovisningsekonom i juni resp. december IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy Stickprover på nyregistrerade kunder
11 IK-plan Kreditpolicyn och dess IT-miljö Kreditering fakturor Redovisningsekonom En gång i månaden IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy Stickprover på logglistor
12 IK-plan Kreditpolicyn och dess IT-miljö Anstånd & Amorteringsplaner Redovisningsekonom En gång i månaden IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy Stickprover på logglistor
13 IK-plan Finanspolicy Fördelning fast och rörlig ränta VD i november Eferlevnad Finanspolicy Genomg. engagemangsbesked från internbank
14 IK-plan Finanspolicy Ränteswapskontrakt VD i november Eferlevnad Finanspolicy Dokumenterad beslutsgång för varje kontrakt
15 IK-plan Inköps-/Upphandlingspolicy Avtalstrohet & LUF ProjContr/Budgetansv. i juni resp. december Efterlevnad Inköps-/Upphandlingspolicy Stickprover på Fakt.spec/Beställning/LUF & Avtal
16 IK-plan Kostnad egna mantimmar Tidsregistrering på arbetsorder Pers.ansvariga chefer Var 14:e dag Rimlighet och Tidpunkt för registrering Bedömning vid varje Attesttillfälle
17 IK-plan Kostnad egna mantimmar Bokföring av timkostnader Proj.contr. Alt. Red.Ek. Var 14:e dag Rimlighet och Attester Kontroll och bedömning vid varje bokföringstillfälle
18 IK-plan Andra riktlinjer, instruktioner & rutiner Representation Projektcontroller i juni Efterlevnad av bolagets riktlinjer Stickprovsgenomgång utifrån kontospecifikationer
19 IK-plan Andra riktlinjer, instruktioner & rutiner Körjournal Aff.omr./Avd.chefer i juni Efterlevnad av bolagets riktlinjer Stickprovsgenomgång och rimlighetsbedömning
20 IK-plan Andra riktlinjer, instruktioner & rutiner Bensinkort Projektcontroller i oktober Efterlevnad av bolagets riktlinjer Avstämning kortförteckning och användaravtal
21 IK-plan Andra riktlinjer, instruktioner & rutiner Fullmakter hos Bank Ekonomichef i april Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. Kontroll av aktualitet för samtliga gällande
22 IK-plan Andra riktlinjer, instruktioner & rutiner Kontantkassa Redovisningsekonom En gång i månaden Korrekta verifkationsunderlag Kontroll verifikationer och underlag vid bokföring
23 IK-plan Andra riktlinjer, instruktioner & rutiner Inköp av mobiltelefoner Projektcontroller i augusti Efterlevnad av bolagets riktlinjer Avstämning telefonförteckning och användaravtal
24 IK-plan Andra riktlinjer, instruktioner & rutiner Tjänsteresor Projektcontroller i december Efterlevnad av bolagets riktlinjer Stickprovsgenomgång lev.fakturaspecifikationer

Bolagsövergripande riskanalys 2019 - arbetsexemplar



Omvärlden

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Summa Trend Påverk-
bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Omvärlden Prisökningar i överliggande elnät Negativ resultatpåverkan 3 5 8 Nej Dialog med regionnätsägaren.
Anpassning av egna tariffer

Bokslut VD, ao-chef Löpande

2 Omvärlden Nytt politiskt styre - ny styrelse Ändrade förutsättningar 1 6 7 Ja Utbildningsinsatser, 
introduktion mm för ny 
styrelse. Verksamhetsfrågor 
och branschfrågor

VD Löpande

3 Omvärlden Renommé - elnät Allmänheten, media m fl har en negativ 
syn på oss och vår verksamhet baserat 
på en allmän negativ bild av elbranchen

5 2 7 Ja Extern proaktiv information 
(använd media) om t ex vårt 
arbete med att säkra 
elförsörjningen.
Följa upp NKI-undersökning 
och utifrån denna arbeta för 
att höja anseendet ytterligare.

Ledning och chefer Löpande

4 Omvärlden Renommé - stadsnät Allmänheten, media m fl har en negativ 
syn på oss och vår verksamhet

2 2 4 Ja Tydlig kommunikation kring 
affärsmässighet. Proaktiv 
information externt (t ex till 
media)

Ledning och chefer Löpande

5 Omvärlden Säkerhetspolitiska läget/spionage Kartläggning för framtida sabotage 9 3 12 Ja IT-säkerhet.
Kontroll av besökare och 
samarbetspartners. 
Restriktivitet vid utlämning 
och offentliggörande av 
information och handlingar.
Samarbete med CKS m fl

VD, ao-chef Löpande

6 Omvärlden Förändring i bolagsstruktur Ny risk 2019.
Kan vara kosolidering, avyttring mm. 
Kan innebära att OH-kostnader inte kan 
bäras av de återstående delarna av 
bolaget

2 7 9 Ja Ägardialog. Ekonomisk 
stabilitet.

VD, ao-chef Löpande

Bolagsövergripande riskanalys 2019 - arbetsexemplar



Verksamheten

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Summa Trend Påverk-
bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Verksamheten Extrema vädersituationer Långa strömavbrott.
Ekonomiska konsekvenser såsom 
avbrottsersättningar och skadestånd

3 5 8 Ja Följ och uppdatera befintlig 
investeringsplan. 
Samverkan med grannkollegor. Dialog 
med Borås stad om kartor med 
vattenlinje vid höga flöden

Avstämning av risk- och 
sårbarhetsanalys

Ao-chef Löpande

2 Verksamheten Fysiskt sabotage - Elnät Långa strömavbrott.
Ekonomiska konsekvenser så som 
avbrottsersättningar och skadestånd

2 9 11 Ja Planera och bygga så att sabotage på 
en enskild anläggning får så små 
konsekvenser som möjligt.
Ex: 2031-projektet. 
Vara restriktiv med att visa 
övergripande information om 
elnätets uppbyggnad.
Undvik om möjligt att "exponera"
anläggningar som drar till sig 
sabotörers intresse.

Avstämning av risk- och 
sårbarhetsanalys

Ao-chef Löpande

3 Verksamheten IT-/kontrollsystemsabotage
 - Elnät

Långa strömavbrott.
Ekonomiska konsekvenser så som 
avbrottsersättningar och skadestånd

3 7 10 Ja Arbete med IT-säkerhet. Ao-chef Löpande

4 Verksamheten Sabotage - Stadsnät Uppsåtlig överbelastningsattack 3 7 10 Nej Följer branschens utveckling av 
verktyg för att förebygga och 
upptäcka potentiella hot och 
sabotage

Avstämning av risk- och 
sårbarhetsanalys

Ao-chef Löpande

5 Verksamheten Olyckor Skada på person och egendom.
Strömavbrott.
Ekonomiska konsekvenser såsom 
avbrottsersättningar och skadestånd

3 10 13 Ja Utbildning och arbete med 
riskbedömningar och 
arbetsmiljöplaner.
Högt beaktande av säkerhet vid val av 
teknik och anläggningar.
Rätt val av försäkringar

Skyddsronder och årlig 
genomgång av 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete, SAM

Ao-chef, 
arbetsmiljösam
ordnare

Löpande

6 Verksamheten Haverier Haverier av större art avses.
Skada på egendom.
Driftavbrott.
Ekonomiska konsekvenser såsom 
avbrottsersättningar och skadestånd

2 6 8 Ja Följa rekommenderade och 
fastställda besiktnings- och 
underhållsintervall samt göra väl 
avvägda reinvesteringar och 
investeringar

Besiktningar och 
uppföljning av 
störningsstatistik

Ao-chef Löpande

7 Verksamheten Överliggande elnät Driftavbrott för stora delar av vårt eget 
nät

3 8 11 Ja En tredje inmatningspunkt i 130 
kilovoltsnätet är uppförd av 
Vattenfall. Återstår kabelförläggning 
för anslutning till befintligt nät.

Ao-chef Löpande

Bolagsövergripande riskanalys 2019 - arbetsexemplar



Verksamheten

8 Verksamheten Kapacitetsbrist i eget elnät Ny risk 2019.
Vi klarar inte att uppfylla vår 
leveransskyldighet för en kund med 
väldigt stort effektbehov vilket kan 
bromsa stadens utveckling. En stor 
anläggning kan inteckna hela vår 
effektresurs vilken var tänkt att tillgodose 
stadens utveckling under en 40-
årsperiod. Exempel på anläggning kan 
vara en större datahall

3 7 10 Ja Proaktiv kommunikation med staden, 
ägarna och samhällsbyggnad

VD, ao-chef Löpande

Bolagsövergripande riskanalys 2019 - arbetsexemplar



Inköp

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Summa Trend Påverk-
bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Inköp Ej efterlevnad av LUF Risk för kontinuerliga inköp som 
överstiger direktupphandlingsbeloppet

2 4 6 Ja Tillse att riktlinjer för 
direktupphandlingsbelopp 
(upphandlingspärmen) följs

Alla chefer Löpande

2 Inköp Leveranskontroll Risk för fel kvantitet, produkt och pris 
från leverantör

6 3 9 Ja Leveransmottagning stäms av 
mot följesedel och följesedel 
mot faktura. Kopplas mot 
projekt och arbetsorder. 
Delegationsgränser/attestinstru
ktion. Dialog/återkoppling med 
leverantör

Attest av fakturor Inköpsansvarig Löpande

3 Inköp Avtalstrohet Risk för inköp utanför ramavtal 3 1 4 Ja Information om gällande 
ramavtal.

Attest av fakturor Alla chefer Löpande

4 Inköp Korruption Risk för korruption/oegentligheter 2 6 8 Ja Tillse att instruktion för mutor 
och bestickning följs. Utbildning 
och samtal. Aktivt 
värdegrundsarbete. Konsekvent 
agerande vid avvikelser.
Årlig information vid APT.
Regelbunden utbildning från 
Borås stads sakkunniga.
Uppdatera checklista för 
introduktion av nyanställda

Alla chefer Löpande
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Upphandling

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Summa Trend Påverk-
bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Upphandling Brister i upphandling Risk för överprövning vid upphandling
(större upphandlingar avses)

3 6 9 Ja Gällande upphandlings-
instruktion följs. Nyttja 
extern expertis vid behov.

Upphandlings-
ansvarig

Vid upphandling

2 Upphandling Ej efterlevnad av LUF Risk för bristande kunskap avseende LUF 2 5 7 Ja Utbildning. Överföring av 
kompetens vid 
personalförändringar

Alla chefer Repetitionsutbildni
ng vid behov

3 Upphandling Ej efterlevnad av interna riktlinjer Risk för bristande efterlevnad av 
upphandlingsprocessen

2 5 7 Ja Repeterande information till 
berörda samt kontinuerlig 
uppdatering av interna 
riktlinjer

Chefer 1 g/år

4 Upphandling Bristfälligt upphandlingsunderlag Risk för  varierande teknik vid 
funktionsupphandlingar

4 6 10 Nej En noggrann kravspec kan 
minska risken

Upphandlings-
ansvarig

Vid upphandling

5 Upphandling Bristfälligt upphandlingsunderlag Risk för ej önskvärda produkter (t ex ur 
miljöskäl) vid inköp och upphandling

2 5 7 Ja Noggrann kravspec och 
kontroll av 
produktspecifikation.
Följ interna riktlinjer

Upphandlings-
ansvarig

Vid upphandling

6 Upphandling För få anbudslämnare Högre priser.
Anbud går inte att antas.
(större upphandlingar avses)

4 6 10 Ja Tydliga förfrågningsunderlag.
Undvika orimliga krav.
Granskning av 
konsult/expert. God 
framförhållning.

Upphandlings-
ansvarig

Vid upphandling
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Inköp, ramavtal

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Summa Trend Påverk-
bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Inköp, ramavtal Ej efterlevnad av interna riktlinjer Risk att ramavtalen ej efterlevs 3 4 7 Ja Återkommande intern 
information.

Chefer 2 g/år

2 Inköp, ramavtal Brister i avtalsadministration Risk för att avtalstider ej 
uppmärksammas och efterföljs

3 4 7 Ja Ta fram rutiner och 
systemstöd för att bevaka 
och påminna

VD-assistent Löpande

3 Inköp, ramavtal Ej nyttjande av befintliga ramavtal Risk att vi inte känner till eller hittar 
ramavtal som alternativ till egna 
upphandlingar, t ex Sinfra, SKI eller Borås 
stad

3 4 7 Ja Medvetandegöra vilka 
ramavtal som finns och var 
vi hittar dem samt beakta 
möjligheter att nyttja 
andra forum.
Rådgöra med vår interna 
upphandlingssakkunnige

Inköpsansvarig Löpande
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Leverantörer

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Summa Trend Påverk-
bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Leverantörer Resursbrist Brist på material, t ex fibermaterial.
Försenad leverans till vår kund.

4 4 8 Ja God framförhållning.  
Alternativa lösningar

2 Leverantörer Obestånd Leverantör går i konkurs.
Risk för stillestånd, förseningar etc

4 5 9 Ja God framförhållning.
Kontroll av ekonomisk 
status av leverantören i 
samband med 
upphandling. Ta 
referenser.
Överväg att ha flera 
leverantörer.
Omvärldsbevakning

Upphandlings-
ansvariga

3 Leverantörer Strukturaffär Leverantör köps upp/får ny ägare 3 2 5 Ja Reglera sådana eventuella 
händelser i avtalet

Upphandlings-
ansvariga
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Intäkt

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Summa Trend Påverk-
bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Intäkt Missad eller utebliven fakturering av kund Osäkerhet om funktion för uppföljning av 
fakturering finns i våra system

6 5 11 Ja Kontrollera om funktion 
finns. Om inte, tillse att 
rutin/process/funktion 
införs

Ekonomicehf, ao-chefer Löpande
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Miljö

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Summa Trend Påverk-
bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Miljö Miljöpåverkan Miljöhändelse pga oljeläckage hos 
transformatorer

3 4 7 Ja Tillämpa gällande regler, 
rutiner och föreskrifter
Exempel: Invallning och 
oljegropar. Utrustning för 
vattendetektering

Enhetschef Löpande

2 Miljö Miljöpåverkan Miljöhändelse pga oljeläckage vid 
hantering av transformatorer och 
farmartank

4 4 8 Ja Tillämpa gällande regler, 
rutiner och föreskrifter.
Använda tillgänglig  
saneringsutrustning och 
täcklock för brunnar

Enhetschef Löpande

3 Miljö Miljöpåverkan Miljöhändelse pga gasläckage i GIS-
anläggning

2 4 6 Ja Val av seriös leverantör samt 
specifisera produkt

Upphandlings-
ansvarig

Löpande

4 Miljö Miljöpåverkan Miljöhändelse pga oljeläckage i 
utrangerade jordkablar
Risken bedömdes 2019 kunna tas bort 
med motiveringen att mängden kablar 
och olja minskar

3 2 5 Ja Definiera lämpliga åtgärder 
efter genomförd inventering.

Vi har inga grövre kablar 
med olja kvar

Ao-chef Löpande

5 Miljö Miljöpåverkan Ny risk 2017.
Miljöhändelse pga hantering av  
förorenade massor eller påverkan av 
artskydd i samband med schaktning av el-
och fiberkabel under bolagets utökade 
schaktprojekt fram till 2020

5 3 8 Ja Inventering av skyddade 
biotoper i samråd med Borås 
stads miljöenhet. 
Ta markprover inför 
schaktning.
God framförhållning vid 
planering av arbeten

Ao-chef Löpande

6 Miljö Miljöpåverkan Ny risk 2019
Kylmedieläckage (initierad av 
miljörevisor vid miljörevision 2019)

2 4 6 Ja Följa gällande regelverk och 
upprättade planer för 
besiktning och kontroll av 
funktion, övervakning och 
larmhantering

Intern genomgång av 
miljö

Enhetschef, 
fastighetsansvarig

Löpande

7 Miljö Miljöpåverkan Ny risk 2019
Uppnår inte bolagets ställda miljömål

2 4 6 Ja Arbeta aktivt med miljömålen.
Tanka rätt bränsle

Miljöansvarig Löpande
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Tillstånd

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Summa Trend Påverk-
bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Tillstånd Lång handläggningstid för 
tillståndsansökningar, t ex bygglov - Elnät

Nyetableringar av företag försenas eller 
uteblir pga att vi inte kan ansluta dem till 
elnätet i tid. 
Vi lever inte upp till vår skyldighet enligt 
vår tilldelade koncession

2 4 6 Ja God framförhållning.
Tillse att vi får deltaga i 
stadsplanearbete när det startas.

VD, ao-chef Löpande

2 Tillstånd Bolaget saknar markupplåtelseavtal för 
anläggningar

Höga och oberäkningsbara kostnader för 
att flytta anläggningar

4 7 11 Ja Få till stånd ett avtal med Borås 
stad. 

VD, ao-chef Löpande

3 Tillstånd Lång handläggningstid hos 
Energimarknadsinspektionen (Ei)

Förstärknings- och reinvesteringsarbeten 
försenas. Påverkar även andra 
riskområden t ex Överliggande nät och 
Sabotage under processen Verksamhet

6 3 9 Nej Långsiktig planering av arbeten.
Dialog med Ei, dels i egen regi 
och dels genom vår 
branschorganisation.

VD, ao-chef Löpande

4 Tillstånd Borås stads bristfälliga samordning vid 
tillståndsgivning

I samband med att koncessioner och 
bygglovsansökningar remissas och 
godkänns av Borås stad sker ingen 
samordning mellan olika förvaltningar t 
ex mellan stadsledningskansliet och 
miljö. Nya krav framläggs långt efter att 
tillstånd har givits.

8 3 11 Nej Vi påtalar bristerna till berörda 
parter i förekommande fall.

VD, ao-chef Löpande
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HR

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Summa Trend Påverk-
bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 HR Kompetensbrist Nyckelperson lämnar bolaget.
2019 diskuterades ev sänkning av 
konsekvens mot bakgrund av att arbete 
enligt Aktivitet och Kontroll genomförts 
under ett par år.

6 6 12 Ja Skapa kompetensmässig backup. Tillse 
att rutiner för olika befattningar 
dokumenteras
God personalpolitik, kompetent 
ledarskap samt tillvaratagande och 
utveckling av kompetens.

Alla chefer har ansvar för att skapa 
redundans i sina respektive 
avdelningar och att rapportera 
identifierade risker till 
ledningsgruppen.

Alla chefer

2 HR Kompetensbrist Svårt att rekrytera personal med rätt 
utbildning

6 5 11 Ja Samverka med skolor för att forma 
lämpliga utbildningar. 
Erbjud elevpraktik.
Samarbeta med närliggande kollegor

Erfarenheter från genomförda eller 
misslyckade rekryteringar beaktas i 
riskbedömningen.

HR-chef och 
övriga chefer

3 HR Bristande agerande hos 
medarbetare

Medarbetare levererar inte enligt krav 
och förväntningar

2 6 8 Ja Rätt coachning av medarbetare från 
chef

Löpande kontroll av chef. PU-samtal Alla chefer
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Bokslut

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Summa Trend Påverk-
bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Bokslut Avstämning upplupna Nätavgifter Risk att vi lämnar fel uppgifter till 
myndigheter. Kräver erfarenhet och bra 
systemstöd

2 3 5 Ja Dokumentera rutiner, 
sprida uppgifter och 
bredda kompetens

Kontroll och verifiering enligt 
plan och systemstöd

Ekonomichef

2 Bokslut Sårbarhet i Bokslutsprocess/-rutiner Kunskap i någon mån idag begränsad till 
ekonomichef.
Överväg 2020 att ta bort risken

2 4 6 Ja Fortsätta att verkställa 
beslutad arbetsfördelning

Dokumentera rutiner, sprida 
uppgifter och bredda 
kompetens

Ekonomichef

Bolagsövergripande riskanalys 2019 - arbetsexemplar



IT

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Summa Trend Påverk-
bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 IT Driftstörning Backup går fel 1 2 3 Ja Larm från övervakning, Manuell 
kontroll

IT-Support loggfil i backupen

2 IT Driftstörning Avbrott i datanät 2 4 6 Ja Larm från övervakning IT-Support logg i övervakning

3 IT Driftstörning Diskar fylls utan varning 1 5 6 Ja Larm från övervakning, 
Automatisk kotroll

IT-Support logg i övervakning

4 IT Driftstörning Diskkrasch 1 2 3 Ja Larm från övervakning, 
Automatisk kotroll

IT-Support logg i övervakning

5 IT IT-säkerhet Hackerintrång externt 1 6 7 Ja Inhyrda tester månadsvis, Larm 
från Brandväggen

IT-Ansvarig Logg i loggserver

6 IT Driftstörning IT-system hänger sig 3 2 5 Ja larm från övervakningen IT-Support logg i övervakning

7 IT Driftstörning Långvarigt IT-systemavbrott 1 6 7 Ja larm från övervakningen IT-Support logg i övervakning

8 IT Driftstörning Säkerhetskopiering inte
användbar/saknas

1 5 6 Ja Månatlig kontroll från extern 
part

IT-Support Logg i mail

9 IT IT-säkerhet Virus utbrott/attack 1 5 6 Ja Larm ifrån AV system IT-Support logg i AV-System

10 IT Driftstörning Brand i serverrum 1 6 7 Ja Automatlarm IT-Ansvarig dokumenteras ej

11 IT Driftstörning Insamling av mätvärden stannar 1 5 6 Ja Automatisk kontroll (infotavla) Mätansvarig Logg i mätsystem
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Lagar och riktlinjer

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Summa Trend Påverk-
bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Lagar o riktlinjer Myndighetsbeslut - Elnät Lågt intäktstak i förhandsregleringen. 
Sämre ekonomiska villkor

10 7 17 Nej Sannolikhet: Påverka via 
branschförening.
Konsekvens: Anpassa 
verksamheten.
Tydlig kommunikation med 
ägarna

Omvärldsbevakning VD, ao-chef,
vht-utv.

Löpande

2 Lagar o riktlinjer Myndighetsbeslut - Elnät Supplier centric model - Nya villkor för 
bemanning, ekonomiska transaktioner, 
kundrelationer, administrativa system 
mm

10 6 16 Nej Påverka via branschförening
Kommer att genomföras efter 
2022. Beakta om möjligt vid 
rekryteringar

Omvärldsbevakning VD, ao-chef,
vht-utv.

Löpande

3 Lagar o riktlinjer Dataskyddsförordningen GDPR Ekonomiska risker. Sanktionsavgifter.
Övervägde 2019 att ta bort risken

2 6 8 Ja Bevakning av regelverk. 
Utbildning

Omvärldsbevakning VD, avd-chef Löpande

4 Lagar o riktlinjer Driftsäkerhetslagen (fibernät) Kan krävas infrastrukturella förändringar 
pga lagens krav

4 3 7 Ja Kartlägga befintlig infrastruktur.
Om möjligt anpassa 
investeringar

ao-chef Löpande
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Bevakningspunkter

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Summa Trend Påverk-
bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

Påverkbara bevakningspunkter
1 Omvärlden Säkerhetspolitiska läget/spionage Kartläggning för framtida sabotage 9 3 12 Ja IT-säkerhet.

Kontroll av besökare och 
samarbetspartners. Restriktivitet vid 
utlämning och offentliggörande av 
information och handlingar.
Samarbete med CKS m fl

VD, ao-chef Löpande

2 Verksamheten Fysiskt sabotage - Elnät Långa strömavbrott.
Ekonomiska konsekvenser så som 
avbrottsersättningar och skadestånd

2 9 11 Ja Planera och bygga så att sabotage på en 
enskild anläggning får så små 
konsekvenser som möjligt.
Ex: 2031-projektet. 
Vara restriktiv med att visa 
övergripande information om elnätets 
uppbyggnad.
Undvik om möjligt att "exponera"
anläggningar som drar till sig sabotörers 
intresse.

Avstämning av risk- och 
sårbarhetsanalys

Ao-chef Löpande

3 Verksamheten Olyckor Skada på person och egendom.
Strömavbrott.
Ekonomiska konsekvenser såsom 
avbrottsersättningar och skadestånd

3 10 13 Ja Utbildning och arbete med 
riskbedömningar och arbetsmiljöplaner.
Högt beaktande av säkerhet vid val av 
teknik och anläggningar.
Rätt val av försäkringar

Skyddsronder och årlig 
genomgång av systematiskt 
arbetsmiljöarbete, SAM

Ao-chef, 
arbetsmiljösam
ordnare

Löpande

4 Verksamheten Överliggande elnät Driftavbrott för stora delar av vårt eget 
nät

3 8 11 Ja En tredje inmatningspunkt i 130 
kilovoltsnätet är uppförd av Vattenfall. 
Återstår kabelförläggning för anslutning 
till befintligt nät.

Ao-chef Löpande

5 Intäkt Missad eller utebliven fakturering 
av kund

Osäkerhet om funktion för uppföljning 
av fakturering finns i våra system

6 5 11 Ja Kontrollera om funktion finns. Om inte, 
tillse att rutin/process/funktion införs

Ekonomicehf, 
ao-chefer

Löpande

6 Tillstånd Schaktrestriktioner Ny risk 2019.
Borås stads regelverk för skydd av träd 
kan inskränka våra möjligheter att 
fullgöra våra åtaganden.

10 6 16 Ja Dialog med markägaren Borås stad och 
att tidigt bli involverade i planer om 
trädplantering

VD, ao-chef Löpande

7 Tillstånd Bolaget saknar 
markupplåtelseavtal för 
anläggningar

Höga och oberäkningsbara kostnader 
för att flytta anläggningar

4 7 11 Ja Få till stånd ett avtal med Borås stad. VD, ao-chef Löpande
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Bevakningspunkter

8 HR Kompetensbrist Nyckelperson lämnar bolaget.
2019 diskuterades ev sänkning av 
konsekvens mot bakgrund av att arbete 
enligt Aktivitet och Kontroll genomförts 
under ett par år.

6 6 12 Ja Skapa kompetensmässig backup. Tillse 
att rutiner för olika befattningar 
dokumenteras
God personalpolitik, kompetent 
ledarskap samt tillvaratagande och 
utveckling av kompetens.

Alla chefer har ansvar för att 
skapa redundans i sina 
respektive avdelningar och 
att rapportera identifierade 
risker till ledningsgruppen.

Alla chefer

9 HR Kompetensbrist Svårt att rekrytera personal med rätt 
utbildning

6 5 11 Ja Samverka med skolor för att forma 
lämpliga utbildningar. 
Erbjud elevpraktik.
Samarbeta med närliggande kollegor

Erfarenheter från 
genomförda eller 
misslyckade rekryteringar 
beaktas i riskbedömningen.

HR-chef och 
övriga chefer

Opåverkbara bevakningspunkter
10 Tillstånd Borås stads bristfälliga 

samordning vid 
tillståndsgivning

I samband med att koncessioner och 
bygglovsansökningar remissas och 
godkänns av Borås stad sker ingen 
samordning mellan olika förvaltningar t 
ex mellan stadsledningskansliet och 
miljö. Nya krav framläggs långt efter att 
tillstånd har givits.

8 3 11 Nej Vi påtalar bristerna till berörda parter i 
förekommande fall.

VD, ao-chef Löpande

11 Lagar o riktlinjer Myndighetsbeslut - Elnät Lågt intäktstak i förhandsregleringen. 
Sämre ekonomiska villkor

10 7 17 Nej Sannolikhet: Påverka via 
branschförening.
Konsekvens: Anpassa verksamheten.
Tydlig kommunikation med ägarna

Omvärldsbevakning VD, ao-chef,
vht-utv.

Löpande

12 Lagar o riktlinjer Myndighetsbeslut - Elnät Supplier centric model - Nya villkor för 
bemanning, ekonomiska transaktioner, 
kundrelationer, administrativa system 
mm

10 6 16 Nej Påverka via branschförening
Kommer att genomföras efter 2022. 
Beakta om möjligt vid rekryteringar

Omvärldsbevakning VD, ao-chef,
vht-utv.

Löpande
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Uppföljning av internkontrollplan 2018
I de fall kontroll inte genomförts helt i enlighet med bolagets

internkontrollplan finns anmärkning noterad nedan - annars inte. 

Huvudämne Delområde Vad kontrolleras Notering, Anmärkning & Avvikelserapportering

1 Delegationsgränser / Attestinstruktion A Attest leverantörsfakturor Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

B Adm. Leverantörsfakturor Rimlighet i liggtider för kontroll och attest Har kontrollerats och rutiner har förändrats pga. upptäckta felaktigheter i registrerade förfallodatum.

C Betalning leverantörsfakturor Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

D Personal- & LöneadministrationEfterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

E Löneutbetalningar Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

F Övriga utbetalningar Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

G Bokföringsorder Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. Utfört av Deloitte under två granskningstillfällen under 2018.

H Lämnade offerter Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. Har bara blivit gjort till viss del under 2018 pga. vakant tjänst resp. långtidssjukfrånvaro.

2 Kreditpolicyn och dess IT-miljö A Avskrivning Kundfordran IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy -

B Kreditprövning IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy -

C Kreditering fakturor IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy Har bara blivit gjort till viss del under 2018 pga. vakant tjänst resp. långtidssjukfrånvaro

D Anstånd & Amorteringsplaner IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy Har bara blivit gjort till viss del under 2018 pga. vakant tjänst resp. långtidssjukfrånvaro

3 Finanspolicy A Fördelning fast och rörlig ränta Efterlevnad Finanspolicy Inte längre aktuellt då Borås Stad centralt tagit över all räntebindning för effektivare administration

B Ränteswapskontrakt Efterlevnad Finanspolicy Inte längre aktuellt då Borås Stad också tagit över all administration av Ränteswapar

4 Inköps-/Upphandlingspolicy A Avtalstrohet & LUF Efterlevnad Inköps-/Upphandlingspolicy -

5 Kostnad egna mantimmar A Tidsregistrering på arbetsorder Rimlighet och Tidpunkt för registrering -

B Bokföring av timkostnader Rimlighet och Attester -

6 Andra riktlinjer, instruktioner & rutiner A Representation Efterlevnad av bolagets riktlinjer -

B Körjournal Efterlevnad av bolagets riktlinjer Har bara blivit gjort till viss del under 2018 pga. vakant tjänst resp. långtidssjukfrånvaro

C Bensinkort Efterlevnad av bolagets riktlinjer -

D Fullmakter hos Bank Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

E Kontantkassa Korrekta verifkationsunderlag Kontantkassan avvecklades i maj 2015.

F Inköp av mobiltelefoner Efterlevnad av bolagets riktlinjer -

G Tjänsteresor Efterlevnad av bolagets riktlinjer Har bara blivit gjort till viss del under 2018 pga. vakant tjänst resp. långtidssjukfrånvaro

Uppdaterat:  2019-02-21  (Kenneth Helin)







Riskbeskrivning 2020 Process Sannolikhet KonsekvensSumma Aktivitet/Åtgärd Kontroll / åtgärnd utförd Kontrollägare Ansvar för punktern Tidpunkt

Risker där produkten av sannolikhet och konsekvens överstiger 
30 eller där konsekvensen är lägst 7.

Risk att förlora kompetens om finansiering uteblir Finansiering

8 8 64

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. JA VD VD Dec

Ej tillräcklig finansiering för befintlig verksamhet Finansiering
8 8 64

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

Kvalite i erbjudande till kunder beroende på finansiering Affärsutvecklingsprocessen
6 8 48

Definiera och kvalitetssäkra lägsta nivå på erbjudande till kund. Överträffa 
förväntningar! NKI JA VD Markus B. Dec

För lågt kvalitativt inflöde (vi har inga bra case att arbeta med) Sälj/kommunikationsprocessen

5 9 45

Var tydlig i målgruppsbeskrivningen och erbjudande. Arbeta med utvalda partners. 
Komunicera goda exempel. Deltagande i både öppna och stängda aktiviteter. Ut ur 
huset!! JA VD Kommunikatör/Affärsutvecklare Dec

Missade ansökningar  - känner inte till dem. Finansiering
7 6 42 Intern ansvarsfördelning avs. finansiärer och utlysningar. NEJ Styrelsen VD Nov

För mycket administration riskerar att hämma kvalite till kunder Administration och rutiner
6 7 42

Skapa rutiner för återkommande admi. Samordna admin.funktioner i TFC. Prioritera 
ALLTID kund. JA Styrelsen VD Dec

Öppen miljö - dålig säkerhet, stöld, sekretess Omvärld
7 6 42

Informera medarbetare och kunder. Lås dörrar och fönster till kontor. Rutin för 
nyckelutlämning. JA VD Administration Dec

Vår kompetens blir förlegad om vi inte kompetensutvecklar oss/hänger 
med i tiden

Affärsutvecklingsprocessen
5 8 40 Kontinuerlig kompetensutveckling avstämd mot behov. JA VD VD Dec

Risk för misstag i ekonomihantering Ekonomi och administration
5 8 40

Farfarsprincipen. Dokumenterad attesstinstruktion. Back-up från extern 
ekonomilev. JA VD Annelie Ö. Dec

Att vi inte når våra finansiärers mål Finansiering
4 9 36

Kontinuerlig dialog med våra finansiärer. Vara tydlig i kommunikationen ang våra 
resultat. JA Styrelsen VD Dec

Missnöjda kunder Affärsutvecklingsprocessen
3 8 24

Årlig NKI med utvärdering och återkoppling. Vekovis kontak med våra kunder 
minskar risken för överraskningar JA VD Markus/Ellinor Dec

Liten organisation/ sårbara om någon blir långvarigt sjuk Organisation
3 7 21

Arbeta förebyggande med företagshälsovård. Friskvård. Vara noggran med 
dokumentation. Aldriga spara lokalt på datorn. JA VD VD Dec

Ingen rutin för krishantering Administration och rutiner
3 7 21 Upprätta enkel lathund/rutin för hur vi bör agera och informera i händelse av kris. JA Styrelsen VD Dec

För högt inflöde (vi hinner inte med) Säljprocessen
2 7 14 Veckovis avstämning internt gällande arbetsbelastning JA VD VD Dec

Att vi inte når ägares förväntningar Finansiering
2 9 18 Årlig uppföljning av ägardirektiv i styrelsen samt på boalgsstämma JA Styrelsen VD Dec

Rekvisitioner som uteblir Administration och rutiner
1 8 8 Upprätta lathund för beviljade projekt JA VD Annelie Ö. Dec
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Internkontroll 

 

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 1-10 där 1 

anses som liten risk/väsentlighet och 10 som stor risk/väsentlighet. 

 

Planen är upprättad efter en granskning av följande områden: 

 

Verksamhet 

Bokslutsprocessen 

Intäktsprocessen 

Inköpsprocessen 

Anläggningstillgångar 

Lagar och riktlinjer 

HR-processen 

 

Efter arbetet med att bedöma riskerna i bolaget så särskildes de mest kritiska 

processerna. Dessa är sammanställda och genomgångna med all personal samt 

styrelsen.  

 

Bolaget kommer under året att komplettera internkontrollplanen med riskmått och 

åtgärder för att hantera anseende- och varumärkesrisk. 
  



 

 

Internkontrollplan 

 

# Risk-definition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/ 

aktivitet 

Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för 

rapportering 

Testad 

5 Många 

engagemang 

Risk för att det blir för mycket 

arbetsuppgifter på en och samma 

gång inom organisationen 

Verksamheten Skapa processer och forum 

för prioriteringar mellan 

olika arbetsuppgifter. 

Arbeta med 

kompetensöverföring på 

kritiska positioner 

Löpande Verksamhets-

ledare 

Medarbetarsamtal, 

kompetens-

kartläggningar, 

målstyrning och 

kontinuerliga 

uppföljningar 

Genomförda 

medarbetarsamtal 

Kompetenskartläggning 

genomförd 

Målstyrning 

implementerad 

Verksamhets-

ledare 

November  

6 Tappad 

marknads-

kontakt 

Risk för att vi tappar kontakt med 

marknaden och levererar fel saker 

Verksamheten Kontinuerliga 

marknadsundersökningar 

Fokus på besökaren och vad 

vi vill uppnå 

Tid för reflektion kring 

dagligt arbete 

Löpande Verksamhets-

ledare 

Tydliga mätningar och 

vilka mål vi vill uppnå 

Kontinuerlig 

uppföljning 

Målstyrning 

implementerad 

Mätningar genomförs 

och uppdateras 

kontinuerligt 

Verksamhets-

ledare 

November  

11 Person- 

beroende 

Risk för felaktigheter i bokslutet 

på grund av att ekonomiansvarig 

Inte är på plats.  

Bokslut Rutinbeskrivning och 

checklista finns upprättat för 

hur de kritiska momenten i 

bokslutet skall hanteras. 

Löpande Ekonomi- 

ansvarig 

Rutinbeskrivning och 

checklista för bokslut. 

Kontrollera att det finns 

en aktuell rutin-

beskrivning upprättad 

VD November  

19 Efterlevnad av 

avtal 

Risk för inköp inte görs via 

ramavtal 

Risk för att LOU inte efterlevs 

Inköps-

processen 

Samordnare ansvarar för 

information och 

uppdatering 

Fortlöpande utbildning 

Löpande Verksamhets-

ledare 

Avtal finns tillgängliga 

Information 

kontinuerligt på ex APT 

Genomförda inköps-

samordnarmöten 

Kontrollera att 

information hållits på 

APT 

Stickprov på gjorda 

inköp 

 

Verksamhets-

ledare 

September  

32 Ny anställning Nyanställd får inte korrekt 

information om lagar och regler. 

HR Personalhandbok 

uppdaterad 

Genomgång av checklista för 

nyanställd 

Utse fadder för nyanställda 

 

Vid an-

ställning 

Verksamhets-

ledare 

Checklista avprickad Kontrollera avprickad 

checklista 

 

Verksamhets-

ledare 

3 månader 

efter 

nyanställning 
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Internkontroll 

 

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 1-10 där 

1 anses som liten risk/väsentlighet och 10 som stor risk/väsentlighet. 

 

Planen är upprättad efter en granskning av följande områden: 

 

Verksamhet 

Bokslutsprocessen 

Inköpsprocessen 

Anläggningstillgångar 

Lagar och riktlinjer 

HR-processen 

 

Efter arbetet med att bedöma riskerna i bolaget så särskildes de mest kritiska processerna. Dessa är sammanställda och genomgångna med all personal samt styrelsen.  

 

  



 

Internkontrollplan 

 

# Risk-definition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/ 

aktivitet 

Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för 

rapportering 

Testad 

2 Informationsdisk Bolaget har fullmakt att ta emot 

leveranser till verksamheterna i 

centret. Risk att paketet 

innehåller t ex brevbomb eller 

smitta. 

Verksamheten Rutin för denna punkt ska 

upprättas 

December 

2019 

Receptionist Rutinbeskrivning Kontrollera att det finns 

rutinbeskrivningar 

centrumledare Februari 

 

 

3 Informationsdisk Hot och överfall. Verksamheten Larmknapp finns till 

bevakningsföretag. 

Rondering sker 

kontinuerligt. 

Löpande Receptionist Giltiga avtal med 

bevakningsföretag 

Se att fakturor till 

bevakningsföretagen 

finns och är betalda 

centrumledare November  

6 Person- 

beroende 

Risk för felaktigheter i bokslutet 

på grund av att ekonomiansvarig 

Är deltidskonsult.  

Boksluts-

processen 

Översyn behövs. Löpande Styrelsen      

11 Efterlevnad av 

avtal 

Risk för inköp inte görs via 

ramavtal. 

Risk för att LOU inte efterlevs 

Inköps-

processen 

Utsedd samordnare som 

ansvarar för information och 

uppdatering. All personal får 

tillgång till intranätet. 

Löpande Tekniker Avtal finns tillgängliga 

Information 

kontinuerligt på ex APT 

Genomförda inköps-

samordnarmöten 

Kontrollera att 

information hållits på 

APT 

Stickprov på gjorda 

inköp 

 

centrumledare juni  

14 Efterlevnad av 

lagar och 

riktlinjer 

Risk för att lagar och riktlinjer 

avseende personal inte efterlevs. 

Lagar och 

riktlinjer 

Översyn behövs 

 

Löpande VD      

18 Nyanställd Risk för att nyanställd inte erhåller 

korrekt info om lagar, rutiner & 

regler 

HR Genomgång av checklista för 

nyanställda med alla 

medarbetare 

3 månader 

efter 

anställning 

VD Checklista Kontrollera avprickad 

checklista 

administratör 3 månader 

efter 

nyanställning 
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INTERNKONTROLLPLAN 
FÖR 2020

Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontrollä
gare

Dokumentation Metod för verifiering Testper
son

Tidpunkt för 
testning

Dokumenter
ad testning

Testad 
datum/
sign

Risk för vakanser Risk för vakanser Intäktsprocessen Kontroll per kvartal av  vilka 

vakanser som finns så att 

åtgärder kan sättas in.

kvartal HSB Sammanställning över vakanser Säkerställa att uppföljning av 

vakanser genomförs.

VD Kvartal

Risk för eftersatt underhåll Risk för eftersatt underhåll Underhållsprocessen Årligen VD Årligen
Sandhultsbostäder risk för att 

det finns ett stort framtida 

underhållsbehov

Risk för eftersatt underhåll

Underhållsprocessen

Risk för ätor ej medräknat i 

kalkylen. Projektet blir dyrare 

än tänkt

Risk för ätor ej är medräknat 

i kalkyl

Projektprocessen Vd går igenon och godkänner 

tillkommande Ätor

Löpande VD Godkänd lista av Ätor Kontroll av att ätorna har blivit 

godkända av VD

Styrelse Löpande

Risk för att det hittas 

tilläggskostnader som inte 

kunde förutsägas i samband 

med upphandlingen

Risk för att alla kostnader ej 

finns med i 

upphandlingsunderlaget

Projektprocessen

VD går igenom 

förfrågningsunderlagen och 

godkänner dessa innan anbud 

skcikas ut. VD skriver en 

beställning som skrivs under av 

VD.

Löpande VD Underskriven beställning av 

anbudet.

Kontroll av att VD godkänner och 

gör beställning av upphandlingen.

Styrelse Löpande

Risk för att löpande inköp 

överstiger gränsen för 

direktupphandling

Risk för att 

direkupphandlingsreglerna 

överskrids.

Upphandlingsprocessen VD går igenom 

leverantörsregistret tre gånger 

per år för att kontrollera att 

ingen leverantör överstiger 

gränsen för direktupphandling 

eller riskerar att överstiga 

direktupphandlingsreglerna

3 ggr per år VD Underskriven 

leverantörsreskontra att 

genomgången är genomförd.

Kontroll av att VD har gått igenom 

och godkänt leverantörsregister 

för att säkerställa att 

direktupphandlingsreglerna ej 

överträdes.

Styrelse 1 ggr per år.

Underhållsplaner över 

underhållsbehovet där 

prioreteringar genomförs

HSB/SAPS Säkerställa att underhållsplaner 

tas fram och prioriteras årligen

Sammanställning över 

underhållsplaner



VERKSAMHETEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet  Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Oegentligheter Risk för oegentligheter inom 

verksamheten

3 10 30



INKÖPSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Åtgärd Frekvens

Att HSB gör felbedömningar i samband 

med inköp ‐ felinköp

4 8 32



UPPHANDLINGSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk att underhållet inte hinner upphandlas i tid 3 3 9

Risk för att löpande inköp överstiger gränsen för 

direktupphandling 6 8 48

Risk för att det inte finns tillräcklig 

underhållskompetens i samband med upphandling 2 6 12

Risk att bolaget inte erhåller konkurrenskraftiga 

anbud ‐ projektet blir dyrare än tänkt

4 9 36

Risk för flera entreprenörer vid upphandling av 

teknisk adminstration samt yttre underhåll.

5 5 25



INTÄKTSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för att samtliga hyror ej faktureras 

eller till felaktigt belopp

4 8 32

Risk för vakanser 5 10 50

Risk för att hyresgästen inte betalar 3 3 9

      7 7 49

Risk för överprövning av anbud. 2 5 10



UNDERHÅLLSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för att underhållskostnader inte kan 

finansieras

8 8 64

Risk att inte allt underhåll finns med i 

underhållsplanen

5 5 25

Risk för att prioritering av 

underhållsåtgärder blir fel.

5 5 25

Risk för eftersatt underhåll 7 8 56

Sandhultsbostäder risk för att det finns 

ett stort framtida underhållsbehov

8 8 64



PROJEKTPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för ätor ej medräknat i kalkylen. 

Projektet blir dyrare än tänkt

7 7 49

Risk för att det hittas 

tilläggskostnader som inte kunde 

förutsägas i samband med 

upphandlingen

7 7 49

Risk att det inte finns kompent 

byggledare som kan styra projektet.

5 8 40



FINANSIERINGSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för ökade räntekostnader 3 7 21

Efterlevnad av finanspolicyn 3 3 9

Likviditetsbrist 5 5 25

Risk för ökade räntekostnader Se ovan  



HR PROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för långtidssjukskrivningar 4 10 40

Risk för personberoende på VD‐

tjänsten

4 10 40



Bilaga 2

BOKSLUTSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för felaktig kontering på grund 

av bristande kompetens.

4 4 16

Risk för bristande kompetens i 

samband med upprättande av 

budget och bokslut

4 6 24

Risk för moms och källskatt ej 

betalas i korrekt tid och rätt tid

2 5 10

Risk för nedskrivning av fastigheter 3 7 21



IT‐PROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Stöld av dator 2 9 18
Bristfälliga backup‐rutiner för VDs dator 4 9 36



LAGAR OCH RIKTLINJER

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Risk för att fastigheterna ej är 

försäkrade

3 8 24

Risk för att lagar ej efterlevs 7 7 49
Risk för att ägardirektiv ej efterlevs 4 5 20
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INTERNKONTROLLPLAN 
FÖR 2020

Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontroll- 
ägare

Dokumentation Metod för verifiering Testper
son

Tidpunkt för 
testning

Dokumenter
ad testning

Testad 
datum/
sign

Risk för vakanser Risk för vakanser Intäktsprocessen Kontroll per kvartal av  vilka 

vakanser som finns så att 

åtgärder kan sättas in.

kvartal HSB Sammanställning över vakanser Säkerställa att uppföljning av 

vakanser genomförs.

VD Kvartal

Risk för eftersatt underhåll          Risk för eftersatt underhåll     Underhållsprocessen
Årligen VD Årligen

Risk för ÄTOR ej medräknat i 

kalkylen. Projektet blir dyrare 

än tänkt

Risk för ätor ej är medräknat 

i kalkyl

Projektprocessen Vd går igenom och godkänner 

tillkommande Ätor

Löpande VD Godkänd lista av Ätor Kontroll av att ätorna har blivit 

godkända av VD

Styrelse 3 ggr per år

Risk för att det hittas 

tilläggskostnader som inte 

kunde förutsägas i samband 

med upphandlingen

Risk för att alla kostnader ej 

finns med i 

upphandlingsunderlaget

Projektprocessen VD går tillsammans med 

projektledaren igenom 

förfrågningsunderlagen och 

godkänner dessa innan 

anbudsförfrågan skickas ut. VD 

alternativt projektledaren 

skriver efter upphandlingen en 

beställning som skrivs under av 

VD.

Löpande VD Underskriven beställning av 

anbudet.

Kontroll av att VD godkänner och 

gör beställning av upphandlingen.

Styrelse 3 ggr per år

Risk för att löpande inköp 

överstiger gränsen för 

direktupphandling (LOU)

Risk för att 

direkupphandlingsreglerna 

överskrids.

Upphandlingsprocessen VD går igenom leverantörs‐

registret tre gånger per år för 

att kontrollera att ingen 

leverantör överstiger gränsen 

för direktupphandling eller 

riskerar att överstiga belopp 

enligt 

direktupphandlingsreglerna.

3 ggr per år VD Underskriven 

leverantörsreskontra att 

genomgången är genomförd.

Kontroll av att VD har gått igenom 

och godkänt leverantörsregister 

för att säkerställa att 

direktupphandlingsreglerna ej 

överträdes.

Styrelse 1 ggr per år.

Underhållsplaner över 

underhållsbehovet där 

prioreteringar genomförs.

HSB/SAPS Säkerställa att underhållsplaner 

tas fram och prioriteras årligen

Sammanställning över 

underhållsplaner



VERKSAMHETEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet  Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Oegentligheter Risk för oegentligheter inom 

verksamheten

3 10 30



INKÖPSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Åtgärd Frekvens

Att HSB/SAPS gör felbedömningar i 

samband med inköp ‐ felinköp

4 8 32



UPPHANDLINGSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk att underhållet inte hinner upphandlas i tid 3 3 9

Risk för att löpande inköp överstiger gränsen för 

direktupphandling 6 8 48

Risk för att det inte finns tillräcklig 

underhållskompetens i samband med upphandling 2 6 12

Risk att bolaget inte erhåller konkurrenskraftiga 

anbud ‐ projektet blir dyrare än tänkt

4 9 36

Risk för flera entreprenörer vid upphandling av 

teknisk adminstration samt yttre underhåll.

5 5 25



INTÄKTSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för att samtliga hyror ej faktureras 

eller till felaktigt belopp

4 8 32

Risk för vakanser 5 10 50

Risk för att hyresgästen inte betalar 3 3 9

      7 7 49

Risk för överprövning av anbud. 2 5 10



UNDERHÅLLSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för att underhållskostnader inte kan 

finansieras

8 8 100

Risk att inte allt underhåll finns med i 

underhållsplanen

5 5 25

Risk för att prioritering av 

underhållsåtgärder blir fel.

5 5 25

Risk för eftersatt underhåll 7 8 56



PROJEKTPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för ÄTOR ej medräknat i kalkylen. 

Projektet blir dyrare än tänkt

7 7 49

Risk för att det hittas 

tilläggskostnader som inte kunde 

förutsägas i samband med 

upphandlingen

7 7 49

Risk att det inte finns kompent 

byggledare som kan styra projektet.

5 8 40



FINANSIERINGSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för ökade räntekostnader 3 7 21

Efterlevnad av finanspolicyn 3 3 9

Likviditetsbrist 5 5 25

Risk för ökade räntekostnader Se ovan  



HR PROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för långtidssjukskrivningar 4 10 40

Risk för personberoende på VD‐

tjänsten

4 10 40



Bilaga 2

BOKSLUTSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för felaktig kontering på grund 

av bristande kompetens.

4 4 16

Risk för bristande kompetens i 

samband med upprättande av 

budget och bokslut

4 6 24

Risk för moms och källskatt ej 

betalas i korrekt tid och rätt tid

2 5 10

Risk för nedskrivning av fastigheter 3 7 21



IT‐PROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Stöld av dator 2 9 18
Bristfälliga backup‐rutiner för VDs dator 4 9 36



LAGAR OCH RIKTLINJER

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Risk för att fastigheterna ej är 

försäkrade

3 8 24

Risk för att lagar ej efterlevs 7 7 49
Risk för att ägardirektiv ej efterlevs 4 5 20



Riskanalys

Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Risk Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Värdering av aktier i 
dotterbolag

Risk för nedskrivningsbehov, 
främst avseende aktier i 
BEMAB

Anläggnings-
tillgångar

3 4 12 Dokumenterad analys av värdet 
på dotterbolagen i förhållande till 
bokfört värde.

VD Bokslutsmaterial Årsvis

Finansieringsrisker inom 
koncernen

Risk att koncernbidrag från de 
överskottsgenererande 
bolagen inte räcker för att 
finansiera underskottsbolagen

Finansiering 4 3 12 Styrelsen ska under 2020 göra 
en analys av finansierings-
riskerna i koncernen. 

VD Borås Stads budget och 
årsredovisning, samt 
SHAB:s årsredovisning 
ska innehålla finansiell 
analys.

Årsvis

Verksamhets-
överlappningar mellan 
dotterbolagen

Risk för gränsdragnings-
problem mellan några av 
dotterbolagens verksamheter

Bolagsstyrning 2 2 4 Följa upp gjorda 
organisationsförändringar, bla 
genom Plupp-samtal. Årlig 
genomgång av ägardirektiven.

VD Årsvis

Eget kapital Risk att det egna kapitalet blir 
förbrukat i moderbolaget.

Finansiering 2 3 6 Kontrollera att 
kapitaltäckningsgaranti finns 
upprättad av ägaren. Se punkten 
om finansieringsrisker inom 
koncernen.

VD Aktuell kapitaltäcknings-
garanti

Årsvis

Styrelsens roll Risk att styrelsen inte erhåller 
komplett information för att 
uppfylla sitt ansvar enligt ABL, 
samt  uppsiktsplikten enligt KL

Styr och ledning 3 4 12 Styrelseutbildning samt 
utveckling av styrelsemötena. 
Samtliga ägarstyrnings-ärenden 
ska passera SHAB enligt nya 
ägardirektiv.

VD Minnesanteckningar från 
plupp-samtal, 
sammanställning av 
dotterbolagens 
styrelseprotokoll/större 
frågor under perioden.

Årsvis

Kommunikation Risk att information mellan 
dotterbolag och moderbolag 
inte flödar i rätt kanal, att 
dotterbolagen kommunicerar 
med andra än moderbolaget

Bolagsstyrning 3 2 6 Se över styrelsens arbetsordning 
under 2020

VD Årsvis

Finansieringsrisker inom 
koncernen

Risk för stigande 
räntekostnader

Finansiering 3 3 9 Styrelsen ska göra en analys av 
koncernens långsiktiga 
skuldutveckling och dess 
konsekvenser

VD Årsvis

Finansieringsrisker inom 
koncernen

Risk för nedskrivningsbehov 
av anläggningstillgångar i 
bolagen

Finansiering 4 3 12 Kontrollera att bolagen har en 
rutin för att hantera 
anläggningstillgångarnas 
bokförda värden jämfört med 
aktuella marknadsvärden

VD Bokslutsmaterial Årsvis



Styrelsens roll Risk att styrelsen inte uppfyller 
sin funktion

Styr och ledning 2 3 6 Se över styrelsens arbetsordning 
under 2020

VD Årsvis

Styrelsens roll Risk för konflikt mellan 
ägarrollen och tillsynsrollen 
pga personunion mellan Borås 
Stadshus styrelse och 
Kommunstyrelsen

Styr och ledning 3 2 6 Se över styrelsens arbetsordning 
under 2020

VD Årsvis

Personberoende Risk för fel i bokslut och 
årsredovisning på grund av att 
ekonomen inte finns på plats

Bokslutsprocessen 1 2 2 Rutinbeskrivning och checklista 
för bokslutet ska följas

VD Rutinbeskrivning och 
checklista är upprättade.

Årsvis

Redovisningsregler Risk att nya 
redovisningsprinciper ej 
fångas upp och hanteras i 
bokslutet

Bokslutsprocessen 3 2 6 Se till att ekonomen håller sig 
uppdaterad och tar till sig 
förändrade redovisningsregler 
samt upplysning från revisorerna

Ekonom Löpande

Sociala avgifter/källskatt Risk att sociala avgifter och 
källskatt betalas för sent

Administrativ 
process

1 3 3 Se till att det finns backup som 
kan göra betalning om 
ekonomen inte är på plats

VD Backup på 
Ekonomistyrning finns.

Årsvis

Oegentligheter Risk för utbetalningar från 
moderbolaget till fel mottagare

Administrativ 
process

1 4 4 Alla betalningar ska göras två i 
förening

VD Utdrag från banken på 
uppsatta betalningsregler 
samt attest av utbetalnings-
underlagen.

Årsvis

Risksumma 9 eller högre går till intern kontrollplan



Intern kontrollplan 2020 för Borås Stadshus AB

Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Ansvar för punkten Tidpunkt Avstämning
Styrelsens roll Risk att styrelsen inte 

erhåller komplett 
information för att 
uppfylla sitt ansvar 
enligt ABL

Styr och ledning Styrelseutbildning samt 
utveckling av 
styrelsemötena. Samtliga 
ägarstyrningsärenden ska 
passera SHAB enligt nya 
ägardirektiv.

Årsvis Styrelsen Minnesanteckningar från 
plupp-samtal, 
sammanställning av 
dotterbolagens 
styrelseprotokoll/större 
frågor under perioden.

Kontrollera att minst fyra 
arbetsmöten hålls samt 
att ägarstyrningsärenden 
tas upp i SHAB. 

VD 2020 Varje arbetsmöte under 2020

Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk att koncern-bidrag 
från de 
överskottsgenererande 
bolagen inte räcker för 
att finansiera 
underskottsbolagen

Finansiering Styrelsen ska under 2020 
göra en analys av 
finansieringsriskerna i 
koncernen.

Årsvis Styrelsen 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.

VD 2020 Varje arbetsmöte under 2020

Värdering av aktier i 
dotterbolag

Risk för 
nedskrivningsbehov, 
främst avseende aktier 
i BEMAB

Anläggnings-
tillgångar

Dokumenterad analys av 
värdet på dotterbolagen i 
förhållande till bokfört 
värde. 

Årsvis Styrelsen Bokslutsmaterial Verifiering utifrån bokfört 
värde

VD 2020 Varje arbetsmöte under 2020

Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk för stigande 
räntekostnader

Finansiering Styrelsen ska göra en 
analys av koncernens 
långsiktiga skuldutveckling 
och dess konsekvenser

Årsvis Styrelsen 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.

VD 2020 Varje arbetsmöte under 2020

Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk för 
nedskrivningsbehov av 
anläggningstillgångar i 
dotterbolagen

Finansiering Kontrollera att bolagen har 
en rutin för att hantera 
anläggningstillgångarnas 
bokförda värden jämfört 
med aktuella 
marknadsvärden

Årsvis Styrelsen Bokslutsmaterial Verifiering utifrån bokfört 
värde

VD 2020 Varje arbetsmöte under 2020



INTERN KONTROLL 2020

Nr: Kontrollområde      
(rutin/system)

Kontrollmoment Kontroll-
ansvarig

Kontrollmetod Kontroll-
frekvens

Rapportering till Klart senast Sanno-
likt

Konse-
kvens

Risk

1 Palette Kontroll 
leverantörsfakturor mot 
avtal

Controller Vart 100:e faktura Löpande Ekonomichef December 3 3 9

2 Skador och 
reparationer

Kontroll av stora skador 
och reparationer, 
rimlighet i fakturerade 
timmar

Kvalitets-
controller

Alla 
leverantörsfakturor 
över 50.000

Löpande Ekonomichef December 4 3 12

3 Inköpsrutiner: 
Ekonomi

Totala inköp per 
leverantör där 
upphandlade ramavtal 
saknas

Kvalitets-
controller

Kontroll av totala 
inköp per leverantör 
som överskrider 
gränsvärdet under 
12 månader

1 ggr/år Ekonomichef Augusti 3 3 9

4 Inköpsrutiner: 
Ekonomi

Totala inköp per 
leverantör där 
upphandlade ramavtal 
saknas

Kvalitets-
controller

Kontroll av totala 
inköp per leverantör 
som överskrider 
gränsvärdet under 
24 månader

1 ggr/år Ekonomichef Augusti 3 3 9

5 Ätor Kontroll att underlag 
finns till ätor i ett projekt

Kvalitets-
controller

Alla ätor i fyra 
projekt

4 ggr/år Fastighets-
utvecklingschef

Januari år 2021 4 4 16

6 Palette Kontroll av 
förskottsbetalningar

Controller Kontroll av alla 
fakturor jämna 
tusental exl. moms i 
pågående projekt 
(konto 1181)

4 ggr/år VD December 4 4 16

7 Lager Kontroll av lagerinköp Controller Ett kvartersvärds-
team i varje distrikt, 
alla fakturor över 
5000 kr avseende 
orsak till inköp.

2 ggr/år Boservicechef November 3 2 6



Nr: Kontrollområde      
(rutin/system)

Kontrollmoment Kontroll-
ansvarig

Kontrollmetod Kontroll-
frekvens

Rapportering till Klart senast Sanno-
likt

Konse-
kvens

Risk

8 Upphandling/      
Trix

Kontrollera 
upphandlingar

Kvalitets-
controller

Kontrollera att 
skallkraven är 
uppfyllda och rätt 
ifyllt i utväderings-
underlaget

Tre stycken Ekonomichef November 3 3 9
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1. Bakgrund och historik 
 
Ägare, lagstiftare och kunder ställer allt högre krav på att såväl 
privata som offentliga organisationer har en god styrning, uppföljning och kontroll av sin 
verksamhet. Grundläggande krav finns t ex i kommunallagen (6 kap 6§) där det t ex anges 
att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I aktiebolagslagen 8 kapitlet 4§ 
finns motsvarande krav som reglerar bolagsstyrelsens ansvar. För att leva upp till de krav 
och förväntningar som ställs enligt lagstiftningen behöver en organisation se till att det finns 
ett etablerat och dokumenterat system för styrning, uppföljning och kontroll som är 
anpassad för verksamhetens förutsättningar och behov samt de olika styr- och beslutsnivåer 
som finns inom verksamheten. Riskhantering utgör en central del av styrningen av en 
verksamhet och ska vara en integrerad del i beslutsfattandet vid prioritering och val av olika 
handlingsalternativ för att uppnå organisationens mål eller säkerställa verksamhetens 
förmåga att utföra sitt uppdrag. 
 
Den interna styrningen och kontrollen ska anpassas till bolagets verksamhet, dess aptit för 
risktagande och de mål som ska uppfyllas. Därav ser internkontroll-systemet olika ut för 
olika verksamheter. Det finns ett ramverk som talar om hur god intern styrning och kontroll 
bör designas, implementeras och integreras i verksamheten. Detta ramverk heter COSO och 
är den systematiska basen för vårt arbete. För att förklara hur organisationer bör arbeta 
med intern kontroll för att få till bästa effekt brukar man tala om de tre försvarslinjerna för 
intern kontroll. Denna ansats använder även vi i vårt arbete. En närmare beskrivning av 
dessa metodik-komponenter följer nedan. För att just vårt internkontrollramverk ska bli på 
rätt nivå är det viktigt att styrelsen tillsammans med vår ledning ger sin syn på vad som är 
en lämplig ambitionsnivå på den interna kontrollen givet de risker som ska hanteras. I detta 
sammanhang brukar man prata om en femgradig skala för mognadsgrad på intern kontroll. 
Denna skala visas under avsnitt 5 och nivå ska beslutas på styrelsemötet den 16 december 
2019, se beslutsprotokoll. 
 
En kort introduktion till vår historik inom området intern kontroll ger vid handen att vi haft 
stora förändringar på området de senaste åren. Vi har rört oss från att ha haft dedikerade 
personer och funktioner (ansvarig intern kontroll, ansvarig risk manager, ansvarig för 
verksamhetsstyrning) till att under en period inte haft dessa ansvarsområden och 
kompetenser på plats. För att tala i termer av de tre försvarslinjerna kan man säga att den 
stöttande och övervakande linje 2 under en tid inte funnits tillgänglig och att vi därmed inte 
fått tillräcklig fokus och genomslag på området. Sedan ett knappt år tillbaka har ett omtag 
skett där det nu finns en ansvarig för intern kontroll (linje två), vi har stärkt linje ett i form 
av business controllers som är nära knutna till verksamheten och vi har investerat i 
systemstöd för att säkerställa att den interna kontrollen byggs in i system och processer. 
Detta underlättar vårt arbete och dess uppföljning och minimerar personberoendet. En 
närmare beskrivning av våra övriga insatser för att stärka den interna kontrollen enligt 
COSO-modellen följer under avsnitt 1.2 

 
 
 
 
 
 



 

 

1.1 Tre försvarslinjer för att organisera 
intern styrning och kontroll 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
1.2 COSO -ramverk för riskhantering 
och intern styrning och kontroll 
 
Fem olika komponenterna bygger upp ett COSO-ramverk (styr och kontrollmiljö, 
riskanalys/hantering, kontrollaktiviteter, uppföljning och utvärdering, information & 
kommunikation). 
 
Samtliga ska beaktas och finnas på plats för att en komplett riskhantering och intern 
styrning och kontroll ska fungera. 
Centrum för COSO-modellen är kontinuerlig förbättring och att internkontrollramverket 
måste leva och förändras när risker och kontroller ändras.  
 
Det pågående arbetet hos oss just nu med att utveckla intern styrning och kontroll har tagit 
sitt avstamp i det här ramverket.  
 
Allting börjar med mål och uppdrag följt av identifierande av risker som finns kopplade till 
detta. Framtagande av kontrollaktiviteter som möter dessa risker, utbilda linje ett att 
genomföra kontrollaktiviteter, få linje två att stötta och utbilda, samt sedan utvärdera och 
följa upp. Sista delen är att skapa rapportering om läget och se till att brister kommuniceras 
både internt (uppåt och nedåt i organisationen så att verksamheten får feedback på sitt 
arbete) och externt och avslutningsvis åtgärdas. Kontinuerlig förbättring och uppföljning 
uppnås genom att vi tar fram internkontrollplaner för varje år som testar relevanta 
kontrollaktiviteter där man anser att det är förhöjd risk eller finns anledning att verifiera att 
en god kontroll fungerar som den ska.  
 
 

 

 



 

 

 

1.3 Summering COSO: 
 
Styr och kontrollmiljö 
●  Vision, strategi, mål och affärsplaner 
●  Värdegrund och kultur 
●  Organisation och ansvar 
●  Styrande dokument 
●  Kompetens 
Riskanalys 
●  Dokumenterad modell och process för riskhantering 
●  Integrerad process för att identifiera och värdera risk 
 Kontrollaktivitet 
●  Utveckla kontrollaktiviteter för identifierade risker 
●  Implementera och genomföra kontrollaktiviteter 
Uppföljning och utvärdering 
●  Risker och kontrollåtgärder skall följas upp som en del av 
           den normala verksamhetsuppföljningen -  internkontrollplan 
●  Processen för intern styrning och kontroll skall 
           regelbundet följas upp och utvärderas 
Information och kommunikation 
● Intern kommunikation 
● Extern kommunikation 
 

 
 
2. Syfte 
 
För att uppfylla organisationens mål och uppdrag med förbättrad styrning och kontroll har 
nu ett omtag gjorts på bolaget med att identifiera kritiska processer och kontroller i 
verksamheten, och se till att dessa följs upp och ageras på. 
Vi behöver komma till en enhetlig mognadsgrad igen och lyfta bolaget vidare inom 
internkontroll och riskhantering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Internkontroll 2019 
 
Under 2019 har en kraftansträngning gjorts inom bolaget. 
 
Förstärkning av kontrollmiljön har gjorts genom att roller och ansvar har förtydligats – det 
finns ledningsansvar för intern kontroll via ekonomichef, det finns business controllers som 
stöttar och utvärderar samt sitter närmare verksamheten och följer internkontrollarbetet på 
ett proaktivt sätt. Vidare har kontrollmiljön stärkts genom att det finns ett system som 
stöttar (Stratsys) och det finns processbeskrivningar för ett urval processer med tillhörande 
kontrollmatriser. Detta gör att vi har en bättre dokumenterad kontrollmiljö som går att 
utvärdera och följa. Vi har byggt in kontroller i verksamheten istället för att anställa in den i 
form av en enskild person.   
 
 
Nedan visas pågående och genomförda aktiviteter: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arbeta fram en plan för internkontrollarbete 2020.  
-Vart vill bolaget befinna sig och vad krävs för att nå dit? 
 

  

  

-Granskning och testning utfört av 
PwC mot befintliga kontrollmatriser 
och dataanalys för följande 
processer: 

Inköp, Ekonomi, HR. Avfall, Kontors-
IT, Process-IT, Intäkter fjärrvärme 

-Kartläggning och upprättande 
av kontrollmatriser för diarie och 
bränsleinköp 
 
-Framtagande av 
styrningsprocess för 
investerings/underhåll 
 
-Processkartläggningar 

-Arbeta fram handlingsplan 
avseende resultat från 
genomförda kontrolltestningar. 
 
Insats har gjorts på Kontors-IT 
för att åtgärda ett antal röda 
punkter och en IT-policy är 
lanserad och kommunicerad. 
 

-Implementerat internkontroll 
verktyget Stratsys. 
Införlivat nedan pilotprocesser i 
Stratsys med rutin för 
uppföljning och utse roller och 
ansvar. 
 
Inköp, Ekonomi, Kontors-IT, 
Diarie 
 



 

 

 
4. Internkontroll 2020 
 
Under 2020 är målet att ha ett heltäckande internkontrollramverk som spänner över alla 
väsentliga risker, alla processer och alla Affärsområden. Omfattningen på ett sådant 
internkontrollramverk ser olika ut beroende på ambitionsnivån, så som den är beskriven i 
skalan för mognadsgrad. För att kunna säkerställa att internkontrollramverket är i enlighet 
med COSO behöver det omfatta samtliga organisatoriska områden, alla processer och täcka 
in väsentliga risker. Här kan detaljnivån se olika ut, och det är därmed en olika lång resa 
som kräver olika insats i form av tid och resurs. God praxis är att börja brett, dvs. ha färre 
kontrollpunkter men säkerställa att man täcker in alla enheter. Man kan sedan fylla på med 
fler och mer detaljerade kontroller beroende på var riskerna finns.  
 
Business Controllers tillsammans med ekonomichef på bolaget kommer ta ett större ansvar 
över internkontrollen med fokus att utveckla/revidera övergripande policy för interkontroll 
och riskhanteringsprocessen och tillsammans med externt stöd arbeta fram en plan och följa 
upp så att detta genomförs. 
 
Årshjul för internkontrollarbetet behöver utvecklas och efterföljas och uppföljning av de 
genomförda kontrolltestningar som gjordes under 2019 behöver införlivas. 
 
Implementera kontrollpunkter för samtliga områden i bolaget. 
 
Nedanstående områden återstår: 
 

 Energi 
 Transport 
 Återvinning 
 VA 
 Marknad 
 Projekt 
 Underhåll 
 Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Säkerhet 

 
-Genom utbildning stärka upp organisation & ansvar, samt kultur kring intern styrning och  
Genom utbildning stärka upp organisationen och kulturen kring intern styrning och kontroll. 
 
Struktur behöver arbetas fram för rapportering i Stratsys/Canea med rutiner för uppföljning 
och utse roller och ansvar. 
 
Genomföra/dokumentera riskanalys gentemot affärsplan för att kunna identifiera 
prioriterade kontrollpunkter inom varje AO och process. 
 
Styrelsen kommer få löpande uppdatering hur internkontrollprojektet fortlöper. 
 
Styrelsen kommer löpande bli informerade i enlighet med årshjulet för internkollkontroll som 
visar resultatet av det som är implementerat inom internkontrollarbetet. 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
5. Mognadsgraden för intern styrning och kontroll 
 
Nivå av mognadsgrad skall beslutas på styrelsemötet den 16 december, se beslutsprotokoll. 
 

 

 
 
 
Otillförlitlig: typiska exempel är entreprenöriella bolag där både styrningen, kontrollen och 
resurserna sitter hos en och samma eller väldigt få personer. Denna miljö kan också ses i 
dotterbolag som förvärvats in och som inte integrerats utan fått leva självständigt i egna 
system och med egna rutiner. Verksamheten kan vara processorienterad men också mer av 
kreativ- eller tjänstekaraktär. 
 
Informell: typiska exempel är bolag som är lite större där man inte längre kan hålla all 
kunskap inom en liten grupp, utan fler avdelningar är involverade för att uppnå målen. Då 
måste man ha kontrollpunkter för att verksamheten ska fungera. Man har dock inte 
dokumenterat sina kontroller, de är oftast inte systematiska och man har inte någon högre 
grad av enhetligt arbetssätt. Då inget eller endast i begränsad omfattning finns 
dokumenterat eller systematiserat är man oftast beroende av en eller flera nyckelpersoner. 
Det är inte ovanligt att stora svenska bolag befinner sig på den här nivån då vi 
organisatoriskt inte har så många chefsnivåer som kontrollerar, vi har också vida 
befogenheter och stort ansvar där man överlåter mycket av kontrollverksamheten på 
individen.  
 
Standardiserad: I en standardiserad kontrollmiljö finns tydliga processer och tydliga 
befogenheter och ansvar. Man har oftast försökt arbeta in kontrollen och systematiken för 
att nå effektivitet – det är en uttalad strategi att vara enhetliga och systematiska, vilket 
även inbegriper IT. Om vi jämför med exemplet ovan där det förvärvade dotterbolaget fick 
fortsätta sin framgångsrika verksamhet på sitt eget sätt och ägaren inte styrde hur 
verksamheten bedrivs, så skulle man här introducera det nya bolaget för en 
koncerngemensam attestordning, ett koncerngemensamt ekonomisystem med inbyggda 
kontroller och arbetsflöden som attesteras, koncerngemensam process för lönesättning, en 
gemensam IT-helpdesk, en koncerngemensam försäljningsprocess etc etc. Inom ramen för 
den dagliga verksamheten skulle man troligen upptäcka om någon inte följde processen, om 
någon tecknade andra sorters kontrakt etc., men det finns inte en heltäckande process där 
man systematiskt utvärderar och följer upp att kontrollerna fungerar. Man är reaktiv snarare  
 
 



 

 

 
 
 
än proaktiv. Den här nivån är ganska vanlig bland svenska 
bolag, eller att man har delar av verksamheten på denna nivå, och några på informell.  
 
Övervakad: på den här nivån har man ett system för att följa upp effektivitet och kontroll i 
samtliga processer. Det finns en systematik i hur man åtgärdar, vad man prioriterar och det 
är resurser tilldelade till att skapa åtgärder där det behövs. Man är proaktiv och ändrar sina 
kontroller när riskerna ändras, exempelvis om strategin eller verksamheten förändras. Bolag 
på den här nivån har oftast en hög grad av standardisering i sin verksamhet, alternativt 
verkar i en kraftigt reglerad bransch, tänk större industribolag eller finansiella bolag under 
tillsyn.   
 
Optimerad: På den här nivån har man lagt till bakgrundssystem som kontinuerligt 
övervakar att processerna flyter som de ska och som larmar om något ser annorlunda ut, 
redan innan vi kan se resultatet i form av att produkten man tillverkat är felaktig eller att 
kundtransaktionen man gjort på företagsavdelningen i banken går till en motpart som är 
svartlistad. Bolag på den här nivån har oftast en hög grad av standardisering i sin 
verksamhet, alternativt verkar i en kraftigt reglerad bransch eller lagstiftning (ex Sarbanes – 
Oxley Act) och har också resurser att lägga på det här området. Ofta är det exempelvis 
högmarginal-verksamheter där tiden till marknaden är en viktig komponent, exempelvis 
läkemedel, mycket stora globala verksamheter eller internationella banker. 
 
Generellt: 
Det är inte ovanligt att en verksamhet befinner sig på olika nivåer inom ex olika AO. Som ett 
stöd när man uppskattar/bedömer ett bolags genomsnittliga mognadsgrad kan man 
gruppera inom följande: 

1. Struktur och ledning 
2. Arbetssätt, kommunikation och träning  
3. Roller och ansvar  
4. Processer och policys  
5. Verktyg, Teknik och rapportering 
6. Hantering av regelverksfrågor    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t behövs. 



 

 

 
6.Stratsys 
  
6.1 Inledning och bakgrund till Stratsys 
 
Stratsys ska leverera en grunduppsättning/struktur som möjliggör planering, uppföljning och 
analys för Borås Energi och Miljös arbete med intern kontroll.  
 
Med hjälp av Stratsys ska BEM kunna skapa bolagsgemensamma enhetsspecifika risker ute i 
organisationen och prioritera vilka risker som ska ingå i bolagets interna kontrollplaner  
•Varje enhet ska kunna följa upp kontroller med bedömning och kommentar och vid 
avvikelser kunna skapa riktade åtgärder med tillhörande ansvarig, start-och slutdatum, 
status samt möjlighet till löpande rapportering 
•Ta ut en uppföljningsrapport som innehåller risker, uppföljning av kontroller samt 
eventuella åtgärder som skapats 
•Möjlighet till att planera kommande års interna kontrollarbete 
 
Hälften av Sveriges kommuner är kunder hos Stratsys (160st). Nedan ser ni några av deras 
kunder, bland annat Borås Stad. 
 
 

  

 
Stratsys AB grundades År 2000. De har 4 kontor i Sverige. Antal anställda på företaget är ca 
170 st. Stratsys är ett molnbaserat verktyg för effektiv strategisk planering. BEM har nu 
implementerat ”Internkontroll modulen”. Med hjälp av den får BEM nu en plattform där BEM 
kan övervaka och utvärdera alla processer, så att BEM kan identifiera förbättringsområden, 
agera och utveckla vår organisation.   
 
 
 



 

 

 

 
 
Bem har haft en projektgrupp som byggt upp strukturen i Stratsys tillsammans med 
Stratsys konsulter. Projektgruppen har bestått av 6 nyckelpersoner från Ekonomi-It 
avdelningen. Testgruppen har bestått av 5 personer som inte varit med i projektet tidigare. 
Stratsys har försökt att bygga miljön så lik Borås Stads miljö som möjligt, sedan har BEM 
gjort en del anpassningar för att det ska passa vår verksamhet bättre.  
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Dec 2019 läggs planen 
in i Stratsys. Jan 2020 
börjar ”kontrollerna”. 

4-5/12 
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6.2 Årshjul 
 

På Startsidan har vi valt att lägga ett årshjul över internkontrollens alla viktiga processer. 
Detta för att man på ett enkelt och överskådligt sätt ska få en överblick när de olika 
processerna äger rum. Till vänster ser användaren vilka ”uppgifter” som den ska hantera. 
Användaren kan enkelt välja om den vill se de uppgifterna som är försenade, kommande 
eller klara. Uppgifterna visas i en lista. Användaren kan sedan klicka på en uppgift och börja 
hantera den. 
 

 

 
 

6.3 COSO-modellen 
När vi gör vår riskanalys använder vi oss av COSO-modellen för att värdera våra risker. 
Användaren ska värdera risken utifrån sannolikheten att risken inträffar, sedan ska hen 
värdera vad det får för konsekvens om risken inträffar. Vi har valt att om risken hamnar i 
det gröna området så accepterar vi risken. Ligger risken i det gula området så ska vi hålla 
risken under uppsikt. Hamnar risken i det orangeområdet så kräver vi en åtgärd, risken ska 
då in i internkontrollrapporten. Hamnar risken i det röda området så kräver det en direkt 
åtgärd.   
 
 

 

 
 



 

 

 
6.3 Vyer inifrån Stratsys 
 

6.4.1 Internkontroll 
På första sidan i internkontrollen så ser användaren lite information om internkontroll, 
riskanalys, IK steg för steg. Samt en kort förklaring hur Coso modellen gå till. I framtiden 
ska det finnas länkar till interna dokument på denna sidan. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6.4.2 Riskanalys 
 
I denna vy registreras identifierade risker i verksamheten. Överst på sidan syns en matris 
över redan registrerade risker och hur de har värderats. Syftet är att ge en snabb överblick, 
och när en ny risk registreras kommer den att visas i matrisen. Användaren kategoriserar 
vilket verksamhetsområden risken ligger under sedan beskriver den risken, vem som är 
ansvarig, värdera risken och lägger en kommentar till riskvärderingen.  
 
 

 

 

6.4.3 Internkontrollplan  
 
Vyn används för att skapa kontrollmoment till identifierade risker. Användaren kan välja att 
koppla flera kontrollmoment till en och samma risk. Användaren fyller också i vilken 
kontrollmetod den har valt att använda sig av.  
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
6.4.4 Direkthanteringsåtgärder 
 
I denna vy registreras direkta åtgärder som kopplas samman med de risker som i tidigare 
steg bedömts som allvarliga. Syftet är att ge en snabb överblick över de risker som bedömts 
som allvarliga, och ha möjlighet att registrera konkreta direkta åtgärder för att miniminera 
att risken inträffar.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
6.5 Internkontrollrapporten 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

7.Riskanalys/Finansiell riskanalys 
 
Beskrivning av riskanalys – inventering av risker och 
möjligheter 
I samband med framställning av bolagets budget för år 2020 så har en bolagsövergripande 
riskanalys genomförts. Riskanalysen utgår från bolagets riskpolicy där risker och möjligheter 
för kommande verksamhetsår identifieras och värderas. Värderingen av risker/möjligheter 
sker i monetära termer, vilka viktas mot bedömd sannolikhet för respektive risk/möjlighet.  
 
Inventeringen av risker och möjligheter har skett via bolaget affärsområden och 
avdelningar/funktioner enligt en standardiserad modell för att på ett enhetligt sätt 
sammanställa en bolagsövergripande analys. Riskanalysen presenteras i enlighet med 
bolagets riskpolicy och de riskkategorier som fastställts. Varje identifierad risk/möjlighet 
erhåller ett beräknat riskvärde baserat på bedömd sannolikhet och bedömd konsekvens, 
vilka summeras för att erhålla ett aggregerat resultat. 
 
 
Respektive riskkategori innefattar ett antal olika underliggande risker, där bl.a. pris- och 
volymrisker inkluderar risker/möjligheter såsom el, elcertifikat, värmeleverans och ränta. 
Övriga riskkategorier, vilka nedan benämns ”verksamhetsrisker”, redovisas även aggregerat 
för att ge en övergripande bild. 
 
Viktigt att notera är att bolagets bedömning för år 2020 är ett resultat på 60 mnkr i enlighet 
med framlagd budget. Denna riskanalys syftar enbart till att bedöma hur budgeterat resultat 
skulle kunna påverkas av förändrade förutsättningar, såsom tex ändrade marknadspriser på 
el, väderlekens påverkan på värmeleveransen, större driftstörningar etc. 
 
Övergripande resultat och analys av värderade risker/möjligheter 
Resultatet från inventeringen av risker/möjligheter redovisas på aggregerad nivå i tabell 
17.1, där beräknade riskvärden för risker resp. möjligheter har summerats.  
 
En utgångspunkt för riskanalysen utgörs sedan av skillnaden mellan summa risker och 
summa möjligheter, vilket i analysen benämns nettorisk. Generellt gäller att ett negativt 
värde innebär att en risk föreligger för en negativ resultatpåverkan, och att ett positivt värde 
innebär en möjlighet för en positiv resultatpåverkan.  
 

 

Tabell 17.1: Aggregerad sammanställning av risker och möjligheter. 
 
 
För att i analysen identifiera ett riskintervall, så utgörs även medelvärdet/-balanspunkten för 
det totala utfallsrummet av summa risker + summa möjligheter en utgångspunkt. 
Tillsammans med beräknad nettorisk utgör dessa två riskvärden ett bedömt riskintervall, 
vilka redovisas i tabell 17.2 nedan. 
 



 

 

Bedömt riskintervall ställs sedan mot bolagets budgeterade 
resultat, vilket ger en bedömning kring ett s.k. riskjusterat 
resultat (övre och undre riskintervall). Bedömt riskjusterat 
resultatet analyseras därefter gentemot bolagets ägardirektiv 
(avkastningskrav) och det riskmandat som fastställts inom bolagets riskpolicy. Riskanalysen 
ger som helhet även värdefullt stöd för rekommendationer kring möjliga åtgärder som en 
del i bolagets löpande riskhantering.  
 
Sammanfattningsvis så indikerar riskanalysen att beräknade riskintervall bör inrymmas inom 
av styrelsen beslutat riskmandat (riskmandat 50 mnkr). 
 

 

Tabell 17.2: Sammanställning av riskintervall (övre/undre) och riskjusterade resultat. 
 
 
Resultat för identifierade risker/möjligheter per riskkategori 
Nedan redovisas resultatet av genomför inventering av risker/möjligheter per riskkategori 
(se tabell 17.3).  
 
En jämförelse mot föregående års riskinventering/riskanalys (budget 2019) presenteras 
också (se tabell 17.4). 
 

 

Tabell 17.3: Sammanställning över risker och möjligheter per riskkategori. 



 

 

 
 
Resultatet från riskinventeringen visar i huvudsak; 
 
- Prisrisker har minskat väsentligt sedan föregående år pga. bl.a. ökad andel 
prissäkring av el och utsläppsrätter. 
- Pris- och volymrisker är i princip symmetriska, där nettorisken för prisrisker bedöms 
som något positiv medan nettorisken för volymrisker bedöms som något negativ. 
- Verksamhetsrisker bedöms som helhet minska något, bl.a. till följd av drift-tagning 
av projekt EMC (ökad driftsäkerhet och redundans pga. nya anläggningar) 
- Förutom pris- och volymrisker så domineras bolagets risker av haveririsker med 
underliggande risker såsom miljörisker, försäkringsrisker och kompetensförsörjningsrisker. 
 
 

 

Tabell 17.4: Jämförelse mellan riskanalyser budget 2019 och budget 2020. 
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Datum 
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2020-05-13 Niklas Arvidsson  
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      Alternativt förslag
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Datum 

2020-05-25 
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Kommunstyrelsen 
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Information om ersättning för hemtjänst och 

hemsjukvård i annan kommun 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta rekommendationen från VästKom och översända beslutet till Vård- och 

äldrenämnden samt till Sociala omsorgsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

VästKoms styrelse beslutade den 24 mars 2020 om att rekommendera 

kommunerna i länet, att för egen del besluta om en ersättningsnivå under 2020 

för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än 

hemkommunen. 

Ersättningsnivån för 2020 rekommenderas till 426 kr/timma för 

biståndsbedömd hemtjänst. För sjukvård som utgår för distriktsköterskebeslut 

och behandling som beslutats av arbetsterapeut eller sjukgymnast 

rekommenderas 688 kr/timma. 

Beslutsunderlag 

1. Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2020  

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

Rose-Marie Liljenby Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00400 3.3.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Prisjustering VA-taxa 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att VA-taxan höjs med 7 % från och med 1 januari 2021.            

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2021 föreslå en höjning av VA-

taxans förbrukningsavgifter med 7 %. Bolaget ansöker nu om 

Kommunfullmäktiges godkännande. 

En förutsättning för att kunna hålla en god prisdialog med kunder är att 

prisjustering kan kommuniceras i god tid. Kunder önskar få information om 

prisnivå för nästkommande år senast sex månader före årsskiftet för att bland 

annat kunna göra budgetar och genomföra förhandlingar med hyresgäster 

under hösten. 

VA-taxehöjningen behövs för att täcka det negativa resultat som verksamheten 

hade 2019 och som enligt självkostnadsprincipen ska balanseras över tre år. Det 

negativa resultatet förklaras av ökade kapitalkostnader och att det funnits ett 

behov av att byta ut gamla VA-ledningar i snabbare takt för att öka 

leveranssäkerhet och minska förluster på dricksvattennätet. Dessutom är det 

prisökningar på kemiska produkter som behövs för att rena avloppsvatten och 

producera dricksvatten. 

Kommunstyrelsen konstaterar att höjningen av VA-taxan är högre än tidigare 

lämnade prognoser, men bedömer att den föreslagna prisjusteringen för 2021 är 

rimlig utifrån bolagets lämnade förklaringar. Med anledning av negativt resultat 

för VA-verksamheten 2019 och kommande investeringar ser Kommunstyrelsen 

det av stor vikt att bolaget fortsatt arbetar med kostnadseffektiviseringar.          

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-05-25 

2. Inkommen skrivelse Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 

3. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 
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BESLUTSFÖRSLAG  

 

Prisjustering VA-taxa 2021 
 
STYRELSEMÖTE 

 
22 april 2020 

 
Prisjustering VA-taxa 2021 

 
Kunderna har efterfrågat och önskat att prisaviseringen inför nästa år görs 

senast 6 månader innan årsskiftet. De behöver ha kännedom om 2021 års 

VA-kostnader då många gör sina egna budgetar och förhandlingar med sina 

hyresgäster efter sommaren.   

VA-taxan kommer att höjas med 7 % från och med 2021-01-01.  

En grundläggande princip i VA-ekonomin är självkostnadsprincipen. VA-

verksamheten ska över tid gå på ett nollresultat. Över tid har i praxis 

definierats som 3 år. Det innebär att går VA-verksamheten med 

över/underskott ett år har man tre år på sig att korrigera det med 

höjda/sänkta taxor. 

2019 blev resultatet för VA-verksamheten – 15,5 MSEK. Det budgeterade 

resultatet för VA-verksamheten för 2020 är – 7,8 MSEK. För att klara av att 

hantera de negativa resultaten i verksamheten behöver VA-verksamheten öka 

sina intäkter (VA-taxan). 

Det finns flera orsaker till det negativa resultatet. Den enskilt största är 

kapitalkostnaderna, avskrivningar och ränta. En annan bidragande anledning 

till att prisökningen sker är att vi ser ett behov av att byta ut gamla VA-

ledningar i snabbare takt för att öka leveranssäkerheten och minska 

förlusterna på dricksvattennätet. Ett arbete som har varit framgångsrikt och 

där vi har en tydligt minskade trend på förlusterna. 

 

Vi har också prisökningar på viss kemiska produkter vi behöver för att rena 

avloppsvattnet och producera dricksvatten.  

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta  

 

att  under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya  

VA-taxan för 2021 

 

att ge VD i uppdrag att höja brukningsavgifterna för VA med 7 % 

 från och med 2021-01-01 

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

Anders Lindholm 

Verkställande direktör 

 



















VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA



Inklusive lagstadgad mervärdesskatt 25 %.

Antagen av Borås kommunfullmäktige 2018-11-22 
att gälla från 2019-01-01 tills vidare.



TAXA

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

Antagen av Borås kommunfullmäktige 2018-11-22.

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

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

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

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor Förvaltning Butiker Utställningslokaler

Hotell Restauranger Hantverk Småindustri

Utbildning Sjukvård Stormarknader Sporthallar

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

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

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

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

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

§ 4

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

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja  Ja

Df, dag- och  
dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från 
allmän platsmark Ja Ja

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

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

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

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

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

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

ANLÄGGNINGSAVGIFTER

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
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§ 5

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

Avgift utgår per fastighet med:

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

Om 42 796 kr

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

Om 37 453 kr

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

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

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

Om 12 584 kr

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

Om 9 201 kr

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

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

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

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

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

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

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

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd.
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Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

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

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

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

§ 6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift

Avgift utgår per fastighet med:

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

Om 72 800 kr

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

Om 88 452 kr

c) en avgift per m² tomtyta enligt följande intervall per 
tomt 
0-5 000 
5 001-20 000 
20001-100 000 
<100 000

 
 
Om 57,20 kr 
43,90 kr 
25,70 kr 
9,50 kr

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

Om 13 005 kr

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

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

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

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

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
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Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den 
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen.

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

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

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

§ 7

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Bostads-fastighet- 
/ lokalfastighet

Annan 
fastighet

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 %

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 %

Lägenhetsavgift 5.1 d), e) 0 -

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättas

5.1 f) 100 % 6.1 f) 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Bostads-fastighet- 
/ lokalfastighet

Annan 
fastighet

Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30 %

Lägenhetsavgift 5.1 d), e) 100 % -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet eller lokalfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1c) om 
föreskriften i 5.3 i andra stycket så medger.
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§ 8

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgifter i övrigt

V S Df Dg

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 %

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

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

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

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 %

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift

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

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

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

§ 9

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

Avgift utgår med:

En avgift per m² tomtyta enligt följande intervall per tomt: 
0-5 000   Om 11,44 kr 
5 001-20 000  8,78 kr 
<20 000   5,14 kr
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§10

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

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

§ 11

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

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

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

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

§ 12

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

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

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med 
annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren 
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hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med 
det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick.

BRUKNINGSAVGIFTER

§ 13

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a) en fast avgift per år och år enligt nedanstående tabell 
Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (småhus 1-2 lgh) 
Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (grundtaxa) 
Qn 4-6 = Q3 6,3-10 
Qn 10 = Q3 16 
50 mm 
80 mm 
100 mm 
150 mm och större 
Undermätare Qn 2,5 - 150 mm

 
2 574 kr 
3 141 kr 
6 187 kr 
12 372 kr 
24 744 kr 
43 327 kr 
61 899 kr 
123 796 kr 
2 574 kr

b) en avgift per m3 levererat vatten  
varav avgift för vattenförsörjning  
varav spillvattenavlopp

31,81 kr 
14,95 kr 
16,86 kr

c) Df – dagvatten fastighet 
En avgift per år för dag- och dränvattenavledning för 
småhusfastighet  
En avgift per år och m2 hårdgjord yta för dag- och 
dränvattenavledning, från övriga fastigheter

241 kr 
 
 
1,2 kr

d) Dg – dagvatten gata 
en avgift per år för dagvattenavlopp från gatumark för 
småhusfastighet 
 
En avgift per år och m2 hårdgjord yta för dagvattenavlopp 
från gatumark för övriga fastigheter, Dagvatten gata, Dg

51 kr 
 
 
 
0,29 kr

 
Om det för fastighet genom mätning tas ut en dricksvattenmängd, som 
per år överstiger 100 000 m3, multipliceras i 13.1 b) angiven avgift för spillvatten 
med faktor enligt nedan. 
 
Kvantitet per mätpunkt [m3/år]  Rabatterande faktor

100 000 – 200 000   0,9 
200 001 – 500 000   0,8 
>500 000    0,7
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 13.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna.

Följande avgifter skall därvid avläggas för respektive ändamål:

     V  S  Df  Dg 
a)  Fast avgift  13.1 a)   60 %  60 %  -  -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för en bebyggd fastighet vattenförbrukning 
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter 
antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/
lägenhet och år för fritidsbostad. Samt avgifter motsvarande 13.1 a), c) och d) för 
motsvarande fastighet.

13.4 För s k byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 13.1 a) och 13.1 b). Om 
mätning inte sker, tas avgift ut enligt 13.1 a) (Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4) och b) med en 
antagen förbrukning under byggtiden till 70 m3 per lägenhet och år. Tidpunkt räknas 
från det datum då fastighetens VA-installation anluts.

13.6 Antas mätaren visa en annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen 
undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om 
fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan 
hos Mark och miljödomstolen.

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 
enlighet med vad som framgår av § 17.

13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten o d.), ska betalas 20 % av avgiften för spillvatten enligt 
13.1 b).

13.9 Om avloppsvatten från fastighet är av sådan beskaffenhet eller förorenat i 
sådan grad att dess sammansättning avsevärt avviker från normalt hushållsspillvatten 
ska särskild reningsavgift baserad på extra föroreningsmängd betalas. Avledande 
av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal eller annan 
överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller annars 
att huvudmannens medgivande föreligger. I tillämpliga delar använder huvudmannen 
Svenskt Vattens publikation P 95, Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri 
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och annan verksamhet. Spillvatten från bostadsfastighet anses normalt inte innehålla 
extra föroreningsmängd.

13.10 För tömning av olje- eller fettavskiljare hos abonnent som inte har tecknat 
avtal med av huvudmannen godkänd entreprenör har huvudmannen rätt att beställa 
sådan tömning för abonnentens räkning. Avgiften utgörs av självkostnad för tömning 
med ett omkostnadspålägg om 20 %.

Tömningsfrekvensen, som bestäms av huvudmannen för varje abonnent, är beroende 
av avskiljarens storlek och dess belastning.

§ 14

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift.

Avgift utgår med: 
En avgift per år och m2 allmän platsmark för  
bortledning av dagvatten     0,93 kr

§ 15

Tillförs avloppsnätet avsevärt större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds avsevärt mindre spillvatten till avloppsnätet än den 
levererade vattenmängden ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter avledd mängd 
spillvatten.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

§ 16

För obebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas enligt 13.1 a) motsvarande mätare 
med storlek qn 2,5 (grundtaxa).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den 
fasta avgiften. Följande avgifter ska då betalas för respektive ändamål:

    V  S  Df  Dg

Fast avgift  13.1 a)   40 %  40 %  10 %  10 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 17

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av 
fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats 
eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiterats följande avgifter.
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Byte av vattenmätare till mätare med pulsgivare  1 664 kr

Omplombering av mätare     852 kr

Utbyte av sönderfrusen mätare eller av 
trasig mätare orsakad av 
fastighetsägaren (Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4)   1 375 kr

(större vattenmätare)     3 134 kr

Montering och demontering av strypbricka  
i vattenmätare (ej momsbelagt)    949 kr

Montering och demontering av 
sommarvattenmätare     949 kr

Kontrollprovning av vattenmätare    1 252 kr

Påsläpp eller avstängning av servisventil 
under ordinarie arbetstid     716 kr

Länspumpning av mätarbrunn    991 kr

Tilläggsavgift för avläsning av mätare i 
vattenmätarbrunn eller på annan svåråtkomlig plats  678 kr

Ståndsrörsmätare debiteras enligt Qn 10 
= Q3 16, dock lägst 340 kr/tillfälle

Förgävesbesök (ogjort ärende orsakat av abonnent)  678 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
(kl 07-16 vardagar) debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

Fastighetsägare som i samband med borrning av energibrunn ej i förhand 
träffat överenskommelse med huvudmannen om godkänd avskiljaranordning för 
borrkax, eller vars anordning eller tillsyn av anordning konstaterats bristfällig 
påföres huvudmannens kostnad för extraordinära åtgärder i det allmänna 
vasystemet. Avgiften som grundar sig på huvudmannens faktiska kostnad skall 
dock minst uppgå till 9 319 kr.

§ 18

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

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13, 14, 16 och 
17 får huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället 
träffa avtal om avgiftens storlek.



§ 19

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott med intervall enligt beslut 
av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan 
grund som anges i §§ 13 och 15.

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

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Debitering efter 
verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och 
debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 
fastighetsöverlåtelse.

För fastighetsägare som vid upprepade tillfällen inte betalt debiterat belopp 
inom förfallotiden, eller där det av annat skäl kan befaras att huvudmanen kan 
komma att drabbas av kundförlust, kan huvudmannen avkräva fastighesägaren 
att betala preliminära brukningsavgifter i förskott motsvarande till nästa 
räknings förfallodag.

§ 20

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd på grund av 
fastighetens VA-förhållanden eller för att underlätta eller möjliggöra hans 
brukande av anläggningen, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats, får 
huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället träffa avtal 
om avgiftens storlek.

§ 21

Avgifterna enligt denna taxa inkluderar lagstadgad mervärdesskatt om 25 %. 
Vid ändring av gällande skattesats regleras taxan i motsvarande mån.

Taxans införande

§ 22

Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifterna enligt 13.1, 13.4 
och 13.8 samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, 
ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande.



* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 
tilllämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark och miljödomstolen 
jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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Inklusive lagstadgad mervärdesskatt 25 %.

Antagen av Borås kommunfullmäktige 2019-11-29  
att gälla från 2020-01-01 tills vidare.



TAXA

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

Antagen av Borås kommunfullmäktige 2019-11-29.

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

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

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

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor  Förvaltning Butiker  Utställningslokaler

Hotell  Restauranger Hantverk  Småindustri

Utbildning Sjukvård  Stormarknader Sporthallar

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

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

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

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

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

§ 4

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

Ändamål     Anläggningsavgift  Brukningsavgift

V, vattenförsörjning   Ja   Ja

S, spillvattenavlopp   Ja    Ja

Df, dag- och  
dränvattenavlopp från fastighet  Ja    Ja

Dg, dagvattenavlopp från  
allmän platsmark    Ja    Ja

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

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

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

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

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

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

ANLÄGGNINGSAVGIFTER

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
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§ 5

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

Avgift utgår per fastighet med:

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

Om 42 796 kr

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

Om 37 453 kr

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

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

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

Om 12 584 kr

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

Om 9 201 kr

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

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

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

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

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

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

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

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd.
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Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

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

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

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

§ 6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift

Avgift utgår per fastighet med:

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

Om 72 800 kr

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

Om 88 452 kr

c) en avgift per m² tomtyta enligt följande intervall per 
tomt 
0-5 000 
5 001-20 000 
20001-100 000 
<100 000

 
 
Om 57,20 kr 
43,90 kr 
25,70 kr 
9,50 kr

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

Om 13 005 kr

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

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

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

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

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
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Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den 
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen.

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

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

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

§ 7

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Bostads-fastighet- 
/ lokalfastighet

Annan 
fastighet

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 %

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 %

Lägenhetsavgift 5.1 d), e) 0 -

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättas

5.1 f) 100 % 6.1 f) 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Bostads-fastighet- 
/ lokalfastighet

Annan 
fastighet

Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30 %

Lägenhetsavgift 5.1 d), e) 100 % -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet eller lokalfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1c) om 
föreskriften i 5.3 i andra stycket så medger.
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§ 8

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgifter i övrigt

V S Df Dg

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 %

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

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

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

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 %

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift

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

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

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

§ 9

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

Avgift utgår med:

En avgift per m² tomtyta enligt följande intervall per tomt: 
0-5 000   Om 11,44 kr 
5 001-20 000  8,78 kr 
<20 000   5,14 kr
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§10

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

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

§ 11

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

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

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

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

§ 12

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

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

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med 
annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren 
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hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med 
det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick.

BRUKNINGSAVGIFTER

§ 13

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a) en fast avgift per år och år enligt nedanstående tabell 
Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (småhus 1-2 lgh) 
Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (grundtaxa) 
Qn 4-6 = Q3 6,3-10 
Qn 10 = Q3 16 
50 mm 
80 mm 
100 mm 
150 mm och större 
Undermätare Qn 2,5 - 150 mm

 
2 780 kr 
3 392 kr 
6 682 kr 
13 363 kr 
26 724 kr 
46 793 kr 
66 851 kr 
133 700 kr 
2 780 kr

b) en avgift per m3 levererat vatten  
varav avgift för vattenförsörjning  
varav spillvattenavlopp

34,35 kr 
16,15 kr 
18,21 kr

c) Df – dagvatten fastighet 
En avgift per år för dag- och dränvattenavledning för 
småhusfastighet  
En avgift per år och m2 hårdgjord yta för dag- och 
dränvattenavledning, från övriga fastigheter

260 kr 
 
 
1,3 kr

d) Dg – dagvatten gata 
en avgift per år för dagvattenavlopp från gatumark för 
småhusfastighet 
 
En avgift per år och m2 hårdgjord yta för dagvattenavlopp 
från gatumark för övriga fastigheter, Dagvatten gata, Dg

55 kr 
 
 
 
0,31 kr

 
Om det för fastighet genom mätning tas ut en dricksvattenmängd, som 
per år överstiger 100 000 m3, multipliceras i 13.1 b) angiven avgift för spillvatten 
med faktor enligt nedan. 
 
Kvantitet per mätpunkt [m3/år]  Rabatterande faktor

100 000 – 200 000   0,9 
200 001 – 500 000   0,8 
>500 000    0,7
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 13.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna.

Följande avgifter skall därvid avläggas för respektive ändamål:

     V  S  Df  Dg 
a)  Fast avgift  13.1 a)   60 %  60 %  -  -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för en bebyggd fastighet vattenförbrukning 
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter 
antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/
lägenhet och år för fritidsbostad. Samt avgifter motsvarande 13.1 a), c) och d) för 
motsvarande fastighet.

13.4 För s k byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 13.1 a) och 13.1 b). Om 
mätning inte sker, tas avgift ut enligt 13.1 a) (Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4) och b) med en 
antagen förbrukning under byggtiden till 70 m3 per lägenhet och år. Tidpunkt räknas 
från det datum då fastighetens VA-installation anluts.

13.6 Antas mätaren visa en annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen 
undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om 
fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan 
hos Mark och miljödomstolen.

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 
enlighet med vad som framgår av § 17.

13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten o d.), ska betalas 20 % av avgiften för spillvatten enligt 
13.1 b).

13.9 Om avloppsvatten från fastighet är av sådan beskaffenhet eller förorenat i 
sådan grad att dess sammansättning avsevärt avviker från normalt hushållsspillvatten 
ska särskild reningsavgift baserad på extra föroreningsmängd betalas. Avledande 
av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal eller annan 
överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller annars 
att huvudmannens medgivande föreligger. I tillämpliga delar använder huvudmannen 
Svenskt Vattens publikation P 95, Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri 
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och annan verksamhet. Spillvatten från bostadsfastighet anses normalt inte innehålla 
extra föroreningsmängd.

13.10 För tömning av olje- eller fettavskiljare hos abonnent som inte har tecknat 
avtal med av huvudmannen godkänd entreprenör har huvudmannen rätt att beställa 
sådan tömning för abonnentens räkning. Avgiften utgörs av självkostnad för tömning 
med ett omkostnadspålägg om 20 %.

Tömningsfrekvensen, som bestäms av huvudmannen för varje abonnent, är beroende 
av avskiljarens storlek och dess belastning.

§ 14

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift.

Avgift utgår med: 
En avgift per år och m2 allmän platsmark för  
bortledning av dagvatten     1,00 kr

§ 15

Tillförs avloppsnätet avsevärt större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds avsevärt mindre spillvatten till avloppsnätet än den 
levererade vattenmängden ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter avledd mängd 
spillvatten.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

§ 16

För obebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas enligt 13.1 a) motsvarande mätare 
med storlek qn 2,5 (grundtaxa).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den 
fasta avgiften. Följande avgifter ska då betalas för respektive ändamål:

    V  S  Df  Dg

Fast avgift  13.1 a)   40 %  40 %  10 %  10 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 17

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av 
fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats 
eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiterats följande avgifter.

11



Byte av vattenmätare till mätare med pulsgivare  1 797 kr

Omplombering av mätare     920 kr

Utbyte av sönderfrusen mätare eller av 
trasig mätare orsakad av 
fastighetsägaren (Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4)   1 485 kr

(större vattenmätare)     3 385 kr

Montering och demontering av strypbricka  
i vattenmätare (ej momsbelagt)    1 025 kr

Montering och demontering av 
sommarvattenmätare     1 025 kr

Kontrollprovning av vattenmätare    1 352 kr

Påsläpp eller avstängning av servisventil 
under ordinarie arbetstid     773 kr

Länspumpning av mätarbrunn    1 070 kr

Tilläggsavgift för avläsning av mätare i 
vattenmätarbrunn eller på annan svåråtkomlig plats  732 kr

Ståndsrörsmätare debiteras enligt Qn 10 
= Q3 16, dock lägst 340 kr/tillfälle

Förgävesbesök (ogjort ärende orsakat av abonnent)  732 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
(kl 07-16 vardagar) debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

Fastighetsägare som i samband med borrning av energibrunn ej i förhand 
träffat överenskommelse med huvudmannen om godkänd avskiljaranordning för 
borrkax, eller vars anordning eller tillsyn av anordning konstaterats bristfällig 
påföres huvudmannens kostnad för extraordinära åtgärder i det allmänna 
vasystemet. Avgiften som grundar sig på huvudmannens faktiska kostnad skall 
dock minst uppgå till 9 319 kr.

§ 18

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

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13, 14, 16 och 
17 får huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället 
träffa avtal om avgiftens storlek.



§ 19

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott med intervall enligt beslut 
av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan 
grund som anges i §§ 13 och 15.

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

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Debitering efter 
verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och 
debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 
fastighetsöverlåtelse.

För fastighetsägare som vid upprepade tillfällen inte betalt debiterat belopp 
inom förfallotiden, eller där det av annat skäl kan befaras att huvudmanen kan 
komma att drabbas av kundförlust, kan huvudmannen avkräva fastighesägaren 
att betala preliminära brukningsavgifter i förskott motsvarande till nästa 
räknings förfallodag.

§ 20

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd på grund av 
fastighetens VA-förhållanden eller för att underlätta eller möjliggöra hans 
brukande av anläggningen, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats, får 
huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället träffa avtal 
om avgiftens storlek.

§ 21

Avgifterna enligt denna taxa inkluderar lagstadgad mervärdesskatt om 25 %. 
Vid ändring av gällande skattesats regleras taxan i motsvarande mån.

Taxans införande

§ 22

Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifterna enligt 13.1, 13.4 
och 13.8 samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, 
ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande.



* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 
tilllämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark och miljödomstolen 
jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Prisjustering fjärrvärme 2021 

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Att fjärrvärmepriset höjs med 1,5 % från och med 1 januari 2021. 

Datum 

2020-05-07 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2020-05-11 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00399 3.3.1.0 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 

Datum 

2020-04-30 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E6 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00399 3.3.1.0 

Kommunfullmäktige 

Prisjustering fjärrvärme 2021 

Kommunstyrelsen föreslå besluta 

Att fjärrvärmepriset höjs med 1,5 % från och med 1 januari 2021.     

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2021 föreslå en höjning av 

fjärrvärmepriset med 1,5 %. Bolaget ansöker om Kommunfullmäktiges 

godkännande. 

Den föreslagna prishöjningen beror enligt bolaget på att marknaden för 

biobränsle har hårdnat och priserna är stigande, det allmänna prisläget förväntas 

öka med en inflation på drygt 1 % under 2021.  

En förutsättning för att kunna hålla en god prisdialog med kunder är att 

prisjusteringar kan kommuniceras i god tid. Kunder önskar få information om 

prisnivå för nästkommande år senast sex månader före årsskiftet för att bland 

annat kunna göra budgetar och genomföra förhandlingar med hyresgäster 

under hösten. 

Kommunstyrelsen bedömer den föreslagna prisjusteringen för 2021 som rimlig. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-05-25

2. Inkommen skrivelse Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22

3. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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  Till Styrelsen 
 

 

BESLUTSFÖRSLAG  Prisjustering fjärrvärme 2021   

STYRELSEMÖTE 22 april 2020 

 

 
Prisjustering fjärrvärme 2021 

 
 

Tid för avisering 

Enligt fjärrvärmelagen (2008:263) skall bolaget avisera kunderna senast 60 

dagar innan en prisjustering börjar gälla. Kunderna har efterfrågat och önskat 

att prisaviseringen inför nästa år görs senast 6 månader innan årsskiftet. De 

behöver ha kännedom om 2021 års fjärrvärmekostnader då många gör sina 

egna budgetar och förhandlingar med sina hyresgäster direkt efter 

sommaren.   

 

Bolaget har sedan 2013 aviserat nästkommande års prisjustering redan i juni 

månad. Gällande priser för 2021 skickas således besked ut till kunderna om 

prisjusteringen i juni för att börja gälla 2021-01-01.  

 

Prisdialog med kunderna 

För att ytterligare förstärka förtroendet hos kunderna och öka dialogen 

arbetar bolaget i prisdialog med fjärrvärmekunderna. Prisdialogen är ett 

koncept som har tagits fram gemensamt av branschföreningen 

Energiföretagen Sverige och kundorganisationerna. Prisdialogen bygger på att 

kommunicera tänkt prisjustering för nästkommande år och även lämna en 

prognos för kommande 2–3 åren redan under våren. De kunder som 

medverkar i Prisdialogen står för drygt 30 % av bolagets totala leveranser. 

 

Justering av fjärrvärmepriset inför 2021 
Fjärrvärmepriset kommer att öka med 1,5 % inför 2021. Prisjusteringen 

börjar gälla från och med 2021-01-01.  

Anledningen till att vi behöver höja prisnivån inför 2021 är bland annat att 

marknaden för biobränsle har hårdnat och priserna är stigande. Det allmänna 

prisläget ökar också med en förväntad inflation på drygt 1 % under 2021.  

För en villakund med en energianvändning på 20 MWh/år, innebär 

prisjusteringen en kostnadsökning på ca 35 kr/mån.  

För en kund motsvarande ett ”Nils Holgersson” fastigheten med en 

energianvändning på 193 MWh/år, innebär prisjusteringen en kostnadsökning 

på ca 220 kr/mån.  

 

För att ytterligare motverka prisökningar fortsätter vi målmedvetet att arbeta 

med att minska våra kostnader genom effektiviseringsprojekt inom 

administration, produktion och anskaffning av bränsle. Vi satsar också vidare 

med att ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen. Bolagets målsättning 

är att fasa ut alla fossila bränslen.  
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Beslutsgång 

 

 

På tidigare styrelsemöten har problematiken föredragits med beslutsgången 

då KS godkänner bolagets budget vanligtvis i december och KF antar VA- och 

avfallstaxan i januari/februari. För att tillgodose kundernas önskemål om en 

tidigare avisering av nästkommande prisnivå är det därför oerhört viktigt att 

KS/KF godkänner den föreslagna, i första hand, fjärrvärmeprissättningen. 

 

Nu när bolaget har gått in i prisdialogen blir problematiken ännu tydligare 

med sena beslut om prisjusteringar.   

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta 

 

att  under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 

prisjusteringen 

 

att ge VD i uppdrag att höja priset för fjärrvärme, ånga och fjärrkyla 

med 1,5% fr.o.m 2021-01-01 

  

att  godkänna inom Prisdialogen redovisade prisåtaganden för   

fjärrvärmen för år 2022 och 2023 på 1-3 % per år.  

 

  

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

Anders Lindholm 

Verkställande Direktör 

 

 

  

  

 



















Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Återvinningstaxa - hushåll inför 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Att återvinningstaxan hushåll höjs med 1,5 % från och med 1 januari 

2021. 

Datum 

2020-05-07 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2020-05-11 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00398 3.3.3.0 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 

Datum 

2020-04-30 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E7 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00398 3.3.3.0 

Kommunfullmäktige 

Återvinningstaxa - hushåll inför 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att återvinningstaxan hushåll höjs med 1,5 % från och med 1 januari 2021.     

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi AB har beslutat att för 2021 föreslå att återvinningstaxan hushåll 

höjs med 1,5 % från och med 1 januari 2021. Bolaget ansöker om 

Kommunfullmäktiges godkännande. 

Den föreslagna höjningen beror på den tillagda skatten på avfallsförbränning 

som gäller från 2020-04-01. Skatten påverkar kostnaden för den mängd 

brännbart restavfall från hushållens vita påsar och brännbart restavfall från 

återvinningscentraler. 

En förutsättning för att kunna hålla en god prisdialog med kunder är att 

prisjusteringar kan kommuniceras i god tid. Kunder önskar få information om 

prisnivå för nästkommande år senast sex månader före årsskiftet för att bland 

annat kunna göra budgetar och genomföra förhandlingar med hyresgäster 

under hösten. 

Kommunstyrelsen bedömer den föreslagna prisjusteringen för 2021 som rimlig.        

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-05-25

2. Inkommen skrivelse Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22

3. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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  Till Styrelsen 

 
 

BESLUTSFÖRSLAG  

 

Avfallstaxa-hushåll 2021 

STYRELSEMÖTE 
 
22 april 2020 

 
 

Avfallstaxa - hushåll inför 2021 
 

Kunderna har efterfrågat och önskat att prisaviseringen inför nästa år görs 

senast 6 månader innan årsskiftet. De behöver ha kännedom om 2021 års 

avfallskostnader då många gör sina egna budgetar och förhandlingar med 

sina hyresgäster efter sommaren.   

 

Avfallstaxan kommer att höjas med 1,5 % från och med 2021-01-01.   

En orsak till ökningen beror på den tillagda skatten på avfallsförbränning från 

2020-04-01. Skatten påverkar kostnaden för den mängd brännbart restavfall 

från hushållens vita påsar och brännbart restavfall från återvinningscentraler. 
 
För att fortsätta utveckla avfallshanteringen och även framöver säkerställa 

rimliga behandlingskostnader satsar vi på en ny förbehandlingsanläggning för 

matavfall.  

 

Ytterligare prisförändringar kan ske på tilläggstjänster.  

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta 

 

att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya 

Avfallstaxan – hushåll 2021 

  

att ge VD i uppdrag att höja taxan med 1,5 % från och med  

 2021-01-01 

 

 

 

  

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

Anders Lindholm 

Verkställande direktör 



















 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på initiativärende av Annette Carlson (M) och 

Niklas Arvidsson (KD): Vad händer med Kyllared?   

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Initiativärendet är besvarat utifrån den muntliga genomgången. 

 

 

 

 

Datum 

2020-04-24 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-04-27 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-04-29  Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00222 1.1.2.25 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2020-03-18 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E8 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00222 1.1.2.25 

  

 

Svar på initiativärende av Annette Carlson (M) och 

Niklas Arvidsson (KD): Vad händer med Kyllared?   

Kommunstyrelsens beslut 

 

Initiativärendet är besvarat utifrån den muntliga genomgången. 

       

Ärendet i sin helhet 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunstyrelsens 

sammanträde den 2 mars 2020 lämnat in ett initiativärende och yrkar att ”En 

återrapportering ges kommande sammanträde om hur arbetet med att fylla på 

lokalerna på Kyllared fortskrider.” 

 

Lokalförsörjningsnämndens ordförande Helene Sandberg och förvaltningschef 

Anders Waldau har vid Kommunstyrelsens sammanträde redovisat enligt 

initiativärendets intentioner. 

 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Vad 

händer med Kyllared? 

   

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Initiativärende  Kommunstyrelsen 
  2020-02-24 

     
 

 
 
 
Initiativärende: Vad händer med Kyllared?   
 
Helt nya skollokaler gapar tomma på Kyllared. Lokalerna kostar Borås Stad ca 11 mnkr årligen, i 
dagsläget utan någon som helst nytta. Det är ett slöseri med skattepengar som vi förtroendevalda 
med uppsiktsplikt över kommunens verksamhet inte kan acceptera. Därför begär vi få information 
om hur arbetet med att fylla lokalerna med verksamhet framskrider.  
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
En återrapportering ges kommande sammanträde om hur arbetet med att fylla lokalerna på Kyllared 
fortskrider.  
 
 
Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 
 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och 

tillbyggnad, Varbergsvägen 91, Bockaryd 1 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) tillstyrker 

förslaget, avseende Guttasjöns om- och tillbyggnad, Varbergsvägen 91, 

Bockaryd 1. 

Datum 

2020-05-12 Tom Andersson 

Kommunalråd 

Datum 

2020-05-12 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00374 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 

Datum 

2020-04-29 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E9



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00374 2.6.1.1 

Kommunfullmäktige 

Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och 

tillbyggnad, Varbergsvägen 91, Bockaryd 1 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) tillstyrker 

förslaget, avseende Guttasjöns om- och tillbyggnad, Varbergsvägen 91, 

Bockaryd 1. 

Ärendet i sin helhet 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund framförde 2017 behovet av att starta 

en förstudie för en ombyggnad av den administrativa byggnaden. 

Lokalförsörjningsförvaltningen öppnade ett förstudiekonto 2019-03-19. 

Projektet omfattar ombyggnad av omklädning och saneringsanläggning för att 

förbättra arbetsmiljön, tillskapa en större lektionssal, utökat kök/matsal samt 

fler kontorsplatser för instruktörer. Förstudien har studerat möjligheten av en 

om- och tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad för att ge utrymme åt 

lokalbehovet. Särskild vikt har lagts på att skapa utrymme för konceptet ”friska 

brandmän” som syftar till att skapa faciliteter för sanering av arbetskläder med 

dusch- och omklädningsrum i direkt anslutning. 

Projektet är kalkylerat till 18 900 000 kronor. Projektet finns med i Borås stads 

investeringsbudget för 2020 med 5 000 000 kronor. Enligt Lokalförsörjnings-

förvaltningen baserades denna budget på en enkel bedömning med enklare 

anpassningar utifrån SÄRF:s skrivelse och någon förstudie hade vid det läget 

inte utförts. Efter genomarbetad förstudie, som gjorts i tät dialog med 

representanter från SÄRF, konstateras att en ny budget för projektet krävs för 

att matcha den ambition av Guttasjön som modern övningsanläggning och för 

att inrymma de funktioner som efterfrågas. Förstudien visar exempelvis på en 

utökad byggnadsarea på ca 150 kvm och att ställda funktionskrav delvis kräver 

en helt ny planlösning i byggnaden.  

Om- och tillbyggnaden av Guttsjön kommer att finanserias av ökade 

hyresintäkter från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Investeringen 

kommer därför inte att innebära några ökade kostnader för Borås stad. Hyran 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

beräknas öka från 285 till 1 276 tkr per år för, vilket innebär en ökning med 991 

tkr per år.  

SÄRFs ökade hyreskostnader skulle dock kunna medföra indirekt ökade 

kostnader för Borås stad om medlemsavgiften till förbundet höjs med 

anledning av detta. Därför har uppgifter begärts från SÄRF hur de planerar att 

finansiera den beräknade kostnadsökningen. Enligt bifogad skrivelse 

framkommer det att hyresökningen ska finansieras genom utökad verksamhet 

som leder till ökade intäkter, men det framkommer även att det är svårt att 

prognostisera en realistisk ekonomisk plan och att en konsekvensanalys 

kommer att arbetas fram under året.  

 

   

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och tillbyggnad från 

Lokalförsörjningsnämnden 

2. Skrivelse om ekonomiska konsekvenser av ombyggnation av Guttasjön från 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.   

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över ansökan om planbesked för Bogryd 4:7 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och ger samhällsbyggnadsnämnden 

möjlighet att pröva en ändring av detaljplanen för fastigheten Bogryd 4:7.  

 

 

 

 

Datum 

2020-05-05 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-08 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00158 3.1.1.2 Programområde 04 

Handläggare: Louise Karlsson 
 

Datum 

2020-04-29 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

  

Louise Karlsson 
Handläggare 
033 358490 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00158 3.1.1.2 

  

 

Yttrande över ansökan om planbesked för Bogryd 4:7 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och ger samhällsbyggnadsnämnden 

möjlighet att pröva en ändring av befintlig detaljplan för fastigheten Bogryd 4:7.  

Ärendet i sin helhet 

Sökanden begär planändring för att få möjlighet att bygga fristående hus, 

parhus och/ eller radhus på fastigheten som harmoniserar med befintlig 

byggnad. För att kunna genomföra detta krävs att användningen i befintlig 

detaljplan ändras från allmänt ändamål till bostäder. Sökanden vill även få 

möjlighet att utöka byggrätten då gällande detaljplan till stor del omfattas av 

prickmark.  

 

Fastigheten Bogryd 4:7 är belägen i Svaneholm längs med Bogrydsvägen och 

ägs av en privat fastighetsägare. Närmsta busshållplats ligger ca 150 meter från 

fastigheten och avståndet till närmsta skola är ca 900 meter. Förtätning i detta 

läge anses vara positivt då det bidrar till att befintlig infrastruktur kan utnyttjas 

på ett effektivt sätt. Förslaget bedöms vidare ligga i linje med Översiktsplanens 

intentioner. 

 

Vid en eventuell planändring är det viktigt att ha med att området har så kallade 

”bluespots” vilket påverkar vattenansamling vid skyfall. Hanteringen av 

dagvatten blir därför en viktig fråga att titta vidare på.               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskedsansökan, 2020-02-10   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk Samhällsplanering 













 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över planbesked för Göta, Syrenen 2 och 

Syrenen 6.  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbesked för Syrenen 6 med vissa 

omarbetningar av förslaget. Samhällsbyggnadsnämnden får pröva möjligheten 

att ändra detaljplanen. 

 

 

Datum 

2020-05-07 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00328 3.1.1.2 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2020-04-28 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00328 3.1.1.2 

  

 

Yttrande över planbesked för Göta, Syrenen 2 och 

Syrenen 6.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbesked för Syrenen 6 med vissa 

omarbetningar av förslaget. Samhällsbyggnadsnämnden får pröva möjligheten 

att ändra detaljplanen.        

Ärendet i sin helhet 

Sökanden har ansökt om planbesked för fastigheterna Syrenen 2 och 6 på Göta. 

Syrenen 2 utgörs av Braconerska villan uppe på Älvsborgskullen och Syrenen 6 

är fastigheten där George Anderson golv huserar idag.  

Planförslaget är förenligt med gällande ÖP som utpekar Varbergsvägen som ett 

centralt urbant stråk. Med en direkt anslutning till det urbana stråket och en 

central placering i respektive stadsdel (Göta) samt närhet till kollektivtrafik har 

planområdet ett bra strategiskt läge för utveckling av en blandad användning 

för bostäder, centrumändamål med mera.  

Inskickat förslag visar på en förtätning med bostäder längs Bockasjöstigen och 

Varbergsvägen vilket är positivt, däremot måste volymerna och gestaltningen 

ses över. Förslaget innefattar även ett höghus placerat i direkt anslutning till den 

Braconierska Villan. Höghuset får en stor påverkan på landskapsbilden samt på 

villan och dess omgivning som har ett högt kulturhistoriskt värde. Utifrån en 

gestaltningssynpunkt saknar höghuset kopplingar till sitt närområde och är 

därmed i högsta grad olämpligt.  

I nuläget finns det en avsaknad av offentliga mötesplatser på Göta och 

planeringen av området måste ta hänsyn till detta. Området runt korsningen 

Bockasjöstigen/Varbergsvägen har en central placering i stadsdelen och har 

potential att utvecklas till en betydelsefull knutpunkt för Göta. Stadsrummet 

bör stärkas genom förtätning med centrumändamål i bottenvåningen och en 

mindre platsbildning.  

Planförslaget innebär att en del av det befintliga grönområdet som är 

klassificerat enligt Grönområdesplanen som klass III tas i anspråk. Under 

detaljplanarbetet ska Älvsborgskullens naturvärden undersökas närmare, hänsyn 

behöver tas till eventuella kompensationsåtgärder.  

Trafikverkets arbete med lokaliseringsutredning för ny järnväg pågår. 

Bedömningen är att området kan komma i konflikt med nya järnvägen. 
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Detaljplanen kan inte antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår 

gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal 

vara överens om denna osäkerhet i planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att 

erinra mot att planarbetet påbörjas för fastigheten Syrenen 6 om exploatören 

tar den ekonomiska risken att planarbetet avbryts pga. riksintresset. Ingen 

utökad byggrätt på fastigheten Syrenen 2 bedöms som möjligt i dagsläget. 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbesked för Syrenen 6 med vissa 

omarbetningar av förslaget. Samhällsbyggnadsnämnden får pröva möjligheten 

att ändra detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om detaljplan för Göta, Syrenen 2 och Syrenen 6, 2020-03-27 

   

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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Bilaga 1 – Ansökan om planbesked inom fastigheterna Syrenen 2 och Syrenen 6 

 
Järngrinden AB äger genom dotterbolag fastigheterna Syrenen 2 och Syrenen 6 inom stadsdelen 
Göta, Borås Kommun. Fastigheterna ligger längs en sträcka som i översiktsplanen pekas ut som att 
ett av fem urbana stråk som är viktiga att fokusera på för en förtätning av staden.  
 
Längs med Varbergsvägen är en lagerbyggnad i plåt innehållande en golv/färgbutik idag ett 
dominerande inslag. Byggnaden känns främmande i området och lever inte upp till de anslutande 
husens karaktärer. Otydliga angöringsytor med parkering etc förstärker det stökiga intrycket. 
 
På höjden på fastigheten Syrenen 2 tronar Braconierska villan i nationalromantisk stil. Byggnadens 
läge tillsammans med den inhägnade och privata tomten har gjort området till en väl bevarad 
hemlighet, dold för de flesta Boråsare. 
 
 
Vårt förslag 
 
En förtätning av området enl bifogade skisser (Bilaga 2) skulle tillföra de kvalitéer och funktioner som 
eftersträvas i översiktsplanen. Gångavstånd till resecentrum, city och till rekreationsområden gör 
läget attraktivt liksom närheten till utbyggd service och allmänna kommunikationsmedel.  
 
Husen längs den nya gatan mellan Varbergsvägen och Bockasjögatan uppförs med volymer och 
fasader anpassade till omgivande byggnaders formspråk och material. Tegel eller skärmtegel med 
socklar i natursten tillsammans med karaktärsfulla tak och takkupor skapar byggnader väl anpassade 
till området.  
Parkering i två plan övertäckt med ett gårdsbjälklag mellan de två inre husen medför en naturlig 
anslutning av gården mot Älvsborgskullen och trädgården runt Braconierska villan.  
 
En lokal/butik i bottenvåningen mot Varbergsvägen behåller möjligheten till handel i området. 
Ett nytt och tydligt punkthus med hög arkitektonisk verkshöjd i nära anslutning till villan skapar 
dynamik och spänning. Byggnaden blir ett blickfång och lyfter fram Älvsborgskullen i ett nytt 
perspektiv. 
 
De nya byggnadernas placeringar med utegårdar och gångvägar som ansluter till trädgården runt 
Braconierska villan tillgängliggör området på ett nytt sätt och införlivar på så vis villan till staden. Den 
nationalromatiska villan och dess parkliknande trädgård bildar tillsammans med de nya bostäderna 
en utemiljö av mycket hög kvalité. 
 
Vi är inte låsta i att förtäta området med enbart hyresrätter och/eller bostadsrätter utan ser också 
andra tänkbara möjligheter. Ett äldreboende/vårdboende tror vi också skulle passa i området. Ett 
sådant utförande ger andra förutsättningar kring parkering mm och vi redovisar därför även skisser 
med ett äldreboende placerat i sydvästra delen (Bilaga 3).  
 
 
Vi ansöker därför om planbesked med utgångspunkt från bifogade skissförslag (Bilaga 2 och 3).  
 
 
 

Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd
en

 B
or

ås
 2

02
0-

01
-0

7 
BN

 2
02

0-
00

00
14

 



garage
22p

10 p6 p

Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd
en

 B
or

ås
 2

02
0-

01
-0

7 
BN

 2
02

0-
00

00
14

 







Syrenen - Alt 1: Bostäder19-12-16

1

3

4

Hus 1
Antal våningar  7 inkl vind
BTA Bostad    =2955 m2
BTA Lokal     =700 m2

Hus 3
Antal våningar 9 inkl vind 
BTA Bostad    =3335 m2

Hus 2
Antal våningar 9 inkl vind 
BTA Bostad    =3265 m2

Hus 4
Antal våningar 16 inkl vind 
BTA Bostad    =5440 m2

BTA Bostad totalt    = 14995 m2
BTA Lokal totalt     =     700 m2
BTA Parkering totalt  =   1100 m2 OBS! gäller för en våning garage under hus 2-3

2

Garage 1 våning

Lokal 1 våning

Garage 1 våning



Syrenen - Alt 1: Bostäder 19-12-16

Hus 1
Antal våningar  7 inkl vind
BTA Bostad    =2955 m2
BTA Lokal     =700 m2

Hus 3
Antal våningar 9 inkl vind 
BTA Bostad    =3335 m2

Hus 2
Antal våningar 9 inkl vind 
BTA Bostad    =3265 m2

Hus 4
Antal våningar 16 inkl vind 
BTA Bostad    =5440 m2

BTA Bostad totalt    = 14995 m2
BTA Lokal totalt     =     700 m2
BTA Parkering totalt  =   1100 m2 OBS! gäller för en våning garage under hus 2-3



garage
22p

10 p
6 p
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Syrenen - Alt 2: Äldreboende19-12-16

1

3

4

Äldreboende
Antal våningar 7 inkl vind 
BTA avdelningar och teknik =8935 m2
BTA Kontor = 800 m2

BTA äldreboende (lägenheter och kontor) totalt    = 9735 m2
BTA Lokal totalt     =     565 m2

Hus 1
Antal våningar 16 inkl vind 
BTA Bostad    =5440 m2

Kontor och lokal 1 våning

Garage 1 våning

1



Syrenen - Alt 2: Äldreboende19-12-16

1

3

4

Äldreboende
Antal våningar 7 inkl vind 
BTA avdelningar och teknik =8935 m2
BTA Kontor = 800 m2

BTA äldreboende (lägenheter och kontor) totalt    = 9735 m2
BTA Lokal totalt     =     565 m2

Hus 1
Antal våningar 16 inkl vind 
BTA Bostad    =5440 m2

Garage 1 våning 1



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över ansökan om planbesked för Astern 5. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och finner att 

Samhällsbyggnadsnämnden prövar ärendet i samma detaljplan som för övriga 

delar av kvarteret Astern. 

 

 

Datum 

2020-05-05 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-08 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00657 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2020-04-29 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00657 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över ansökan om planbesked för Astern 5. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och finner att 

Samhällsbyggnadsnämnden prövar ärendet i samma detaljplan som för övriga 

delar av kvarteret Astern.        

Ärendet i sin helhet 

Fler bostäder i centrum är förenligt med översiktsplanen. Läget utmed Sven-

Eriksonsgatan mitt i Stadsparken och intill S:t Ansgars kyrkogård ställer vissa 

krav. Byggnaden har kulturhistoriska värden men bedöms kunna hanteras i 

både detaljplanen och efterföljande ombyggnad. Bullersituationen kommer att 

behöver utredas.   

Intill huset står stora, äldre träd som behöver inventeras och eventuellt skyddas 

genom planbestämmelser med skyddszon. 

I Planprogram för Södra centrum, och antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 

under 2019, ingick övriga delar av kvarteret Astern. Planärendet bör hanteras så 

att hela kvarteret Astern samkörs i en och samma detaljplan, vilket även stärker 

möjligheterna att kunna prioritera planen i kommande verksamhetsplan för 

detaljplaner. 

   
Byggnaden på fastigheten Astern 5 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbesked för Astern 5. BN 2019-1285, 2019-07-03. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

mailto:detaljplanering@boras.se
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd  Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 







 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på Samhällsbyggnadsnämndens fråga angående 

detaljplan för Gässlösa: Gässlösa 5:15 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen vidhåller sitt uppdrag om att skolan ska ligga på fastigheten 

Gässlösa 5:15. Uppdragets omfattning utökas inte. 

 

 

 

Datum 

2020-05-05 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-13 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00451 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2020-04-28 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00451 3.1.1.1 

  

 

Svar på Samhällsbyggnadsnämndens fråga angående 

detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen vidhåller sitt uppdrag om att skolan ska ligga på fastigheten 

Gässlösa 5:15. Uppdragets omfattning utökas inte.        

Ärendet i sin helhet 

Samhällsbyggnadsnämnden har ställt en fråga till Kommunstyrelsen där de vill 

ha ett utökat planuppdrag för att själva kunna bedöma lämplig tom för ny skola 

på Gässlösa.  

Frågan har tagits upp i arbetsgruppen för lokalisering av kommunal verksamhet 

för vägledning. Arbetsgruppen trycker på att skolan behövs i närtid, alltså långt 

innan exploatering på Gässlösa kommer igång på alvar. Det innebär att arbetet 

behöver komma igång omgående för att inte äventyra tidplanen. 

Nuvarande vald tomt ligger skyddat i direkt anslutning till naturmark. 

Skolgården hamnar i ett skyddat läge oavsett vad och när saker händer inom 

stadsdelen. Att kommunen äger marken har också varit en förutsättning för att 

kunna styra tidplanen utifrån behov.  

Genom att utöka planområdet så tror vi att Samhällsbyggnadsnämnden sneglar 

på två andra alternativ. Den ena är privatägd, och vare sig prislapp eller tidplan 

kan styras. Skoländamål är inte möjligt att tvångsmässigt komma åt.  

Den andra tomten är visserligen i kommunal ägo men ligger på en mer central 

plats på Gässlösa. Utbyggnaden av Gässlösa med fler tusen bostäder kommer 

att ta många år. Under de senaste åren har det byggs totalt inom hela 

kommunen ca 500 bostäder per år. Byggtiden kommer bli lång. Det kommer 

innebära att Gässlösa kommer att vara en byggarbetsplats under många år och 

en central tomt kommer att få en mycket stor påverkan från byggnation med 

dess buller och risker som det föranleder.  

Skolbarn kommer att behöva korsa Gässlösavägen var än skolan kommer 

placeras, då ett alternativt läge i princip innebär att där skolan nu är utpekas 

skulle bli bebyggs med bostäder istället.  

Kommunstyrelsen vidhåller sitt uppdrag om att skolan ska ligga på fastigheten 

Gässlösa 5:15. Uppdragets omfattning utökas inte.        
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Beslutsunderlag 

1. Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, 2020-03-31 

  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för strategisk samhällsplanering 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över Remiss: Utvärdering av 

samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra 

Götaland 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen lämnar i ärendet synpunkter på utvärderingen av 

samverkansformer i kollektivtrafiken i Västra Götaland.    

 

 

Datum 

2020-05-08 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-12 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Handläggare: Bengt Himmelmann 
 

Datum 

2020-04-27 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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033 357276 
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00274 3.3.4.0 

  

 

Yttrande över Remiss: Utvärdering av 

samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra 

Götaland 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar i ärendet synpunkter på utvärderingen av 

samverkansformer i kollektivtrafiken i Västra Götaland.        

Ärendet i sin helhet 

BHU har beslutat att en utvärdering av ”Samverkansformer för kollektivtrafik i 

Västra Götaland” ska genomföras senast 2020. Därför sänds denna utvärdering 

till de delregionala kollektivtrafikråden. Frågor till de delregionala 

kollektivtrafikråden  

➢ Hur väl upplever ni att nuvarande samverkan och samarbete fungerar? Är 

det något som fungerar bättre/sämre? Lyft gärna något/några goda exempel på 

genomförda förändringar som har förbättrat dialog och samverkan.  

1. Svar: Framtagande av en Utvecklingsplan för Stadstrafiken i Borås och 

den efterföljande handlingsplanen har förbättrat och tydliggjort våra 

olika roller och problemställningar som finns i Borås. Vi har också ett 

bättre samarbete på tjänstemannanivå. 

2. Det är oklart vilken roll trafikföretagen har i denna struktur (de har ju ett 

stort ansvar i ”Västtrafikmodellen” som används i Stadstrafiken i Borås). 

Företagen verkar ha fått ett betydligt större inflytande som inte finns 

med i detta samverkansavtal. I dialogerna för Trafikplanerna blir det 

ojämlikt när Västtrafik och företaget diskuterar förändringar och annat 

som kommunen inte få del av pga. deras affärsrelation, särskilt när man 

sedan hänvisar till dessa dokument och överenskommelser i 

dialogprocessen.         

➢ Har ni förbättringsförslag och inspel gällande samarbetsformerna för 

kollektivtrafik?  

Svar: Det saknas fortfarande bra forum och rutiner för att diskutera fysiska 

åtgärder som krävs på detaljnivå. Detta gäller framförallt vändplatser och 

järnvägsstationer där det finns många olösta frågor som pågått i åratal om 

skötsel, drift, utbyggnad, snöröjning och huvudmannaskap. Därför är det viktigt 

att få till en struktur för dessa frågor där Trafikverket och andra väghållare och 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

fastighetsägare är en viktig part, när man pratar om åtgärder som ligger utanför 

det kommunala vägnätet eller på icke kommunägda fastigheter.  

➢ Är respektive parts ansvar och roll tillräckligt tydlig när det gäller 

kollektivtrafiken i Västra Götaland?  

Svar: Ansvarsfördelningen har blivit tydligare nu men inte när det gäller 

Mobility managamentfrågorna. Både Västra Götalandsregionen, kommunerna 

och trafikföretagen gör insatser men de är sällan samordnade och 

gränsdragningen och ansvarsfördelningen är otydlig. Västra Götalandsregionen 

bjuder i kommunerna till kunskapshöjande möten. Kommunerna satsar främst 

på cykelåtgärder och trafikföretagen kör kampanjer om att åka kollektivtrafik, 

ibland utan att informera kommunen. Borås menar att om man samordnade 

insatserna i tid skulle de kunna få mycket mer genomslag och bättre effekt.  

➢ Hur fungerar dokumentet ”Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra 

Götaland” när det gäller tydlighet och aktualitet? Vad behöver 

justeras/kompletteras i dokumentet?  

Svar: Se ovan för kommentar om trafikföretagen. 

➢ Upplever ni att de förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan 

mellan kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna som togs fram 

2013 genomförda (se bilaga 2)? Är det någon/några punkter som kvarstår och 

bör hanteras?   

Beslutsunderlag 

1. Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland, 

2020-03-09   

Beslutet expedieras till 

1. Boråsregionen, info@borasregionen.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Borås Stad

Från: Info Boråsregionen <info@borasregionen.se>
Skickat: den 9 mars 2020 12:00
Till: 'boras.stad@boras.se'; 'herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se'; 

'kansliet@svenljunga.se'; 'kommun@tranemo.se'; 'kommun@ulricehamn.se'; 
'kommunen@bollebygd.se'; 'kommunen@vargarda.se'; markskommun@mark.se

Kopia: Karin Björklind
Ämne: Ärende för vidare hantering - Remisser kollektivtrafik från Västra 

Götalandsregionen
Bifogade filer: Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-2025 

remissversion.pdf; Remissbrev trafikförsörjningsprogram.pdf; Följebrev - Målbild 
Tåg 2028 inkl storregional busstrafik.pdf; Målbild Tåg 2028 - huvudrapport.pdf; 
Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan.pdf; Samverkansformer för 
kollektivtrafik i Västra Götaland.pdf; Utvärderingsbrev - Samverkansformer kring 
kollektivtrafik i Västra Götaland.pdf; Uppföljning 2019.pdf

Översänder tre remisser för vidare hantering i medlemskommunerna 

 Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021‐2025 

 Målbild tåg 2028 

 Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland 

 
Se mer information nedan samt i bifogade bilagor. 
 
Svar från kommunerna ska vara Boråsregionen tillhanda senast den 30 juni via epost info@borasregionen.se 
 
Vid eventuella frågor, kontakta Karin Björklind, karin.bjorklind@borasregionen.se 
 
Hälsningar 
 
Linda Bergholtz 
Administrativ chef 

 
Tel: 0729‐649697 
Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås 
www.borasregionen.se  

 

Från: Anna Kronvall <anna.kronvall@vgregion.se>  
Skickat: den 28 februari 2020 11:52 
Till: info@skaraborg.se; gr@goteborgsregionen.se; kansli@fyrbodal.se; Info Boråsregionen 
<info@borasregionen.se> 
Kopia: thomas.bostrom@skaraborg.se; Magnus Fredricson (magnus.fredricson@skaraborg.se) 
<magnus.fredricson@skaraborg.se>; Karin Björklind <karin.bjorklind@borasregionen.se>; helen.tisell@fyrbodal.se; 
Anna Gustafsson <Anna.Gustafsson@goteborgsregionen.se> 
Ämne: Remisser kollektivtrafik från Västra Götalandsregionen 
 
Till de delregionala kollektivtrafikråden 
 
Hej! 
Västra Götalandsregionen ansvarar för att regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den 
regionala kollektivtrafiken. Kollektivtrafiknämnden har under 2019 arbetat fram ett förslag till nytt 
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trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland; Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–
2025.  

Kollektivtrafiknämnden har också genomfört en utredning av utvecklingen av tågtrafiken med fokus på delmål 2028 
inom Målbild Tåg 2035, kompletterat med storregional busstrafik. Utredningen har lett till ett förslag till målbild; 
Målbild tåg 2028.  

Samverkansformerna för kollektivtrafik i Västra Götaland finns beskrivna i dokumentet ”Samverkansformer för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland”. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) har sedan tidigare beslutat att 
samverkansformerna ska utvärderas senast under 2020. Utvärderingen består i ett antal frågor som 
kollektivtrafiknämnden önskar svar på. Utvärderingen ligger sedan till grund för eventuella revideringar av 
samverkansformerna, som i så fall lyfts för ställningstagande i BHU.  

Enligt önskemål som framkommit vid tidigare årliga avstämningar av trafikförsörjningsprogrammet skickas 
kollektivtrafiknämndens remisser samlat till DKR:  

 Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025  

 Målbild tåg 2028 

 Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland 

Bifogat finns även Uppföljning av det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2019. I år sker ingen årlig avstämning 
av trafikförsörjningsprogrammet och vi efterfrågar inga synpunkter på uppföljningen, utan den ska ses som 
information. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Anna Kronvall 
Västra Götalandsregionen  
Koncernkontoret, Kollektivtrafik och infrastruktur 
Mobil: 076‐940 28 21 
 
Regionens hus 
Besöksadress: Bergslagsgatan 2, 411 04 Göteborg 
Postadress: Regionens hus, 405 44 Göteborg 
 



 

Postadress: 

Regionens hus 

405 44 Göteborg 

Besöksadress: 

Bergslagsgatan 2 

411 04 Göteborg 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

kollektivtrafik@vgregion.se 
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Utvärdering 

Datum 2020-02-28 

Diarienummer KTN 2019-00193 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Anna Kronvall 

Telefon: 076-940 28 21 

E-post: anna.kronvall@vgregion.se 

Till delregionala kollektivtrafikråden 

Utvärdering av ”Samverkansformer kring 

kollektivtrafik i Västra Götaland” 

Bakgrund 

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Västra Götalandsregionen ansvaret för 

kollektivtrafikens utveckling gentemot medborgarna i Västra Götaland. För att 

kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i enlighet med Vision Västra Götaland och 

det hållbara resandet öka krävs att såväl regionen, Västtrafik och kommunerna 

som övriga aktörer strävar i en gemensam riktning och samverkar för att 

åstadkomma bra lösningar. För att åstadkomma större nytta och effekt av de 

resurser som satsas på kollektivtrafiken i ett samlat regionalt perspektiv är det 

viktigt att kommunerna fortsatt tar aktiv del i planering och utveckling av 

kollektivtrafiken. 

”Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland” antogs av Västra 

Götalands 49 kommuners fullmäktige samt Västra Götalandsregionen 2011. 

Dokumentet är uppdaterat och reviderat enligt beslut i Beredningen för hållbar 

utveckling, BHU, 2016-05-31. Formaliaändringar gjordes 2017-12-13 efter remiss 

i delregionala kollektivtrafikråden i samband med årlig avstämning av 

trafikförsörjningsprogrammet.  

Samverkansformerna utvärderades 2013 och utvärderingen ledde till en lista med 

21 åtgärder för att stärka dialog och samverkan. BHU har beslutat att en ny 

utvärdering ska genomföras senast 2020. Vid behov av förändringar 

rekommenderar BHU kollektivtrafiknämnden att besluta om justeringar i 

dokumentet Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland. 

  

https://www.vgregion.se/
mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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Samverkansformer för kollektivtrafiken 

Dokumentet ”Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland” 

(hädanefter dokumentet) beskriver roller och ansvar, beslutsprocesserna för olika 

frågor samt formerna för samverkan kring kollektivtrafiken (se bilaga 1).  

Samverkan mellan regionen och kommunerna är viktig för att skapa samsyn kring 

kollektivtrafikens utvecklingsbehov på övergripande nivå, och därmed öka 

förutsättningarna för en inriktning hand i hand med planering av infrastruktur och 

samhällsplanering.  

De delregionala kollektivtrafikråden är den viktigaste arenan för samverkan om 

kollektivtrafiken på politisk nivå. De delregionala kollektivtrafikråden är 

sammansatta av representanter från samtliga ingående kommuner samt regionens 

kollektivtrafiknämnd. Västtrafiks styrelse är adjungerade. Respektive delregion 

ansvarar för att fastställa rådets utformning och representation. De delregionala 

kollektivtrafikråden ansvarar för att i dialog med Västra Götalandsregionen 

behandla exempelvis den strategiska inriktningen i trafikförsörjningsprogrammet 

och övergripande strategier för kollektivtrafiken. 

Beredningen för hållbar utveckling ansvarar för att i samråd formulera förslag till 

beslut gällande den strategiska inriktningen i trafikförsörjningsprogram och 

övergripande strategier för kollektivtrafiken. Beslut tas sedan av 

regionfullmäktige alternativt kollektivtrafiknämnden.  

För de större naven i regionen med omfattande stadstrafik; Borås, 

Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla finns 

särskilda samverkansavtal som parterna frivilligt kan ingå. Avtalen syftar till att 

tydliggöra respektive parts ansvar för kollektivtrafikens utveckling i respektive 

stadstrafikområde samt säkerställa att samråd sker mellan parterna. Därtill 

tydliggör samverkansformerna ansvaret hos Västtrafik och respektive kommun 

för kontakter som rör mer detaljerade frågor eller frågor inom en kommun.  

  

4 delregionala 
kollektivtrafikråd

• dialog kring 
strategisk 
inriktning i 
trafikförsörjnings-
programmet och 
dess strategier

Beredningen för 
hållbar utveckling

• i samråd 
formuleras förslag 
till beslut gällande 
strategisk 
inriktning och 
strategier 

• bereder till KTN

Västra 
Götalandsregionen

• beslutar om 
trafikförsörjnings-
program och 
strategier
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Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafik 

BHU har beslutat att en utvärdering av ”Samverkansformer för kollektivtrafik i 

Västra Götaland” ska genomföras senast 2020. Därför sänds denna utvärdering till 

de delregionala kollektivtrafikråden. 

Frågor till de delregionala kollektivtrafikråden  

➢ Hur väl upplever ni att nuvarande samverkan och samarbete fungerar? Är 

det något som fungerar bättre/sämre? Lyft gärna något/några goda 

exempel på genomförda förändringar som har förbättrat dialog och 

samverkan. 

➢ Har ni förbättringsförslag och inspel gällande samarbetsformerna för 

kollektivtrafik?  

➢ Är respektive parts ansvar och roll tillräckligt tydlig när det gäller 

kollektivtrafiken i Västra Götaland? 

➢ Hur fungerar dokumentet ”Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra 

Götaland” när det gäller tydlighet och aktualitet? Vad behöver 

justeras/kompletteras i dokumentet?  

➢ Upplever ni att de förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan 

mellan kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna som togs 

fram 2013 genomförda (se bilaga 2)? Är det någon/några punkter som 

kvarstår och bör hanteras? 

 

Västra Götalandsregionen vill ha delregionala kollektivtrafikrådens synpunkter 

senast 2020-09-30 till kollektivtrafik@vgregion.se. 

Inkomna synpunkter hanteras under hösten 2020. Vid behov av förändringar 

rekommenderar BHU kollektivtrafiknämnden att besluta om justeringar i 

dokumentet Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland. 

Kollektivtrafik- och infrastrukturavdelningen

Ulrika Bokeberg 

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef 

Bilagor  

• Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland 

• Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan 

kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna 

mailto:kollektivtrafik@vgregion.se


 

Västra Götalandsregionen 

2017-12-13 

 
 
Samverkansformer 
kring kollektivtrafik 
i Västra Götaland 
 
 
 
 
 
Antagna av Västra Götalands 49 kommuners fullmäktige samt Västra 
Götalandsregionen 2011  
Dokumentet är uppdaterat och reviderat enligt beslut i Beredningen för hållbar 
utveckling 2016-05-31. Formaliaändringar 2017-12-13 efter remiss i 
delregionala kollektivtrafikråden i samband med årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet. 
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1. Sammanfattning 
Som regional kollektivtrafikmyndighet har Västra Götalandsregionen ansvaret, och därmed 

beslutsrätten, för kollektivtrafikens utveckling gentemot medborgarna i Västra Götaland. 

För att kollektivtrafiken ska vara ett effektivt instrument för regional utveckling och utgöra 

ett reellt medel att nå ett hållbart transportsystem krävs att såväl regionen, kommunerna 

och Västtrafik som övriga aktörer strävar i en gemensam riktning. Utveckling och 

planering av kollektivtrafiken är därför fortsatt en gemensam angelägenhet vilket kräver 

samverkan för att åstadkomma bra lösningar. Detta dokument beskriver de 

samverkansformer som etableras för att säkerställa det nödvändiga samarbetet mellan 

kommuner och region gällande kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland. 

En viktig samverkansform mellan kommunerna och Regionen/Västtrafik är de vardagliga 

kontakterna rörande kollektivtrafiken. Västtrafik har därför stärkt och förtydligat kanalerna 

för vardagskontakter med kommunerna, bl.a. genom att varje kommun har en särskild 

kontaktperson. 

Politiska samverkansforum har inrättats för att möjliggöra dialog och samråd kring 

strategiska frågor för kollektivtrafikens utveckling i regionen. Delregionala 

kollektivtrafikråd har instiftats för dialog mellan delregionernas kommuner och regionen. I 

BHU förs dialog och samråd mellan delregionerna och Regionen. 

Trafikförsörjningsprogrammet utgör i och med den nya lagen det viktigaste 

måldokumentet för kollektivtrafikutvecklingen i regionen. BHU har i uppgift att i samråd 

ta fram förslag till strategisk inriktning i Trafikförsörjningsprogrammet, baserat på bland 

annat långsiktiga målbilder. Ansvaret för att fatta beslut om strategisk inriktning liksom att 

omsätta inriktningen i trafikåtgärder och trafikplikt ligger på Regionen i rollen som 

kollektivtrafikansvarig myndighet. BHU ska även enas om förslag gällande andra 

övergripande strategiska frågor. Att använda samverkansformen i samråd kräver stort 

ansvarstagande från samtliga parter och ska endast användas vid framtagande av underlag 

för Regionens beslut gällande de allra viktigaste utvecklingsfrågorna. 

De delregionala kollektivtrafikråden ansvarar för att utveckla delregionala målbilder i 

dialog med Regionen samt att behandla förslag till strategisk inriktning i 

Trafikförsörjningsprogram och andra strategiska dokument. 

För de fyra naven i regionen; Göteborgs stadstrafik (Göteborg, Mölndal, Partille), Trestad 

(Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg), Skövde i Skaraborg och Borås i Sjuhärad 

föreslås att samverkansavtal upprättas mellan Regionen och berörda kommuner. Avtalen 

syftar till att tydliggöra respektive parts ansvar för kollektivtrafikens utveckling i 

respektive stadstrafikområde samt att säkerställa att samverkan sker. 

Samverkansformerna utvärderades 2013 och ledde till en lista med 21 åtgärder. 

Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU) har beslutat att en ny utvärdering ska 

genomföras senast 2020. BHU beslutar om eventuella förändringar. 
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2. Samverkan kring kollektivtrafikutveckling i 
Västra Götaland  
Som regional kollektivtrafikmyndighet har Västra Götalandsregionen ansvaret, och därmed 

beslutsrätten, för kollektivtrafikens utveckling gentemot medborgarna i Västra Götaland. 

För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i enlighet med Vision Västra Götaland krävs 

att såväl Regionen, Västtrafik och kommunerna som övriga aktörer strävar i en gemensam 

riktning och samverkar för att åstadkomma bra lösningar. För kommunerna är det 

angeläget att ha möjligheter till ett fortsatt inflytande över kollektivtrafiken, såväl vad 

gäller relativt operativa frågor och bemötandet av resenärer, som beträffande mer 

långsiktiga och strategiska frågor. För att åstadkomma maximal nytta och effekt av de 

resurser som satsas på kollektivtrafiken i ett samlat regionalt perspektiv är det viktigt att 

kommunerna fortsatt tar aktiv del i planering och utveckling av kollektivtrafiken.  

De samverkansformer som föreslås i dokumentet utgår från att kollektivtrafiken fortsatt är 

en gemensam angelägenhet för parterna. Viktiga utgångspunkter är att trafikutbudet så 

långt möjligt ska planeras utifrån resenärens behov och att kollektivtrafiken ska stödja en 

utvidgning av dagens lokala arbetsmarknader, dvs. mer utgå från funktionella än 

administrativa gränser.  

 

Bild: Illustration av parternas roller 

Samverkan mellan Regionen och kommunerna är en viktig framgångsfaktor för att skapa 

samsyn kring kollektivtrafikens utvecklingsbehov och säkerställa att det går hand i hand 

med planering av infrastruktur och samhällsplanering. Samverkansformer behöver därför 

etableras som säkerställer en effektiv och smidig förankrings- och beslutsprocess kring 

dessa frågor såväl på lokal som på delregional och regional nivå.  

Dokumentet beskriver de samverkansformer som etableras för att säkerställa det 

nödvändiga samarbetet mellan parterna. 
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3. Regionens organisation 
Västra Götalandsregionen är den ansvariga regionala kollektivtrafikmyndigheten. Regionen 

arbetar enligt styrmodellen att skilja på funktionerna ägare, beställare och utförare. 

Västtrafik AB ansvarar för genomförandet av kollektivtrafiken.  

I enlighet med den nya lagen om kollektivtrafik fattar den ansvariga myndigheten beslut om 

bl.a. Trafikförsörjningsprogrammet. Ett sådant strategiskt viktigt beslut fattas av 

regionfullmäktige. Kollektivtrafiknämnden bereder ärenden inför beslut i fullmäktige. 

Kollektivtrafiknämnden får i praktiken ett beställaransvar och förutsätts också möta 

kommunernas företrädare i olika samverkansfrågor i den mån detta inte naturligen ligger på 

utföraren dvs. Västtrafik. I detta dokument finns de samverkansformer där både beställar- 

och utförarfunktionerna möter kommunerna beskrivna. 

En utgångspunkt i arbetet med att förändra organisationen av kollektivtrafiken är att 

vidareutveckla den politiska strategiska styrningen av Västtrafik, vilket förenklas av att 

Regionen är ensam ägare. Västtrafik förutsätts styras genom politiska direktiv, men ha ett 

tydligt handlingsutrymme att inom ramen för ekonomiska ramar och satta mål snabbt kunna 

agera för att möta resenärernas behov. Detta blir än viktigare i och med att marknaden har 

öppnats för konkurrens, en marknad vars kundintäkter kollektivtrafiken är beroende av.  

När det i dokumentet fortsättningsvis står Regionen avses kollektivtrafikansvarig myndighet 

och/eller Västtrafik. 

4. Beslutsområden 
Nedan presenteras vilket inflytande och ansvar de olika parterna har över de viktigaste 

beslutsområdena inom kollektivtrafiken samt övergripande hur samarbetet mellan de olika 

parterna kommer att ske.  

I beslutsunderlaget förekommer ”i dialog” och ”i samråd” som samverkansformer. Dessa 

formuleringar styr också graden av inflytande enligt nedan; 

 I samråd innebär att parterna/gruppen enas kring ett förslag till beslut. 

Samverkansformen kräver en relativt stor insats av parterna och är därför tänkt att 

användas endast för de viktigaste beslutsområdena.  

 I dialog innebär en öppen diskussion mellan parterna men det ställs inte krav på att 

parterna/gruppen skall enas. Vid oenighet är det parten med beslutsrätt som 

fastställer, alternativt kan gruppens majoritet utgöra parternas/gruppens förslag. 

4.1 Operativa frågor/vardagsfrågor 
Löpande arbete med operativa frågor, exempelvis trafikdrift, tidtabells- och hållplatsfrågor, 

marknadsföring och försäljning m.m. sköts främst på tjänstemannanivå genom vardagliga 

kontakter och avstämningar mellan Västtrafiks- och kommunernas tjänstemän. När det är 

tillämpligt kan även avstämningar ske med och mellan region- och kommunpolitiker. 

 



 
6   

Vardagliga kontakter används för att utbyta information kring pågående 

planeringsprocesser inom Region och kommuner samt att utbyta information kring 

infrastruktur- och samhällsbyggnadsfrågor samt tillköpsärenden. 

4.2 Målbild(er) 
Före förändringen av organisationen tog samtliga delregioner fram en delregional långsiktig 

målbild, med år 2025 som målår. Delregionala tillväxtprogram och kommunernas 

samhällsplanering ingick som underlag för utarbetandet av målbilderna. Framtagande 

innefattade en omfattande dialogprocess med relevanta aktörer, såsom angränsande län, 

trafikverk, näringslivsrepresentanter m.fl.  

Västra Götalandsregionen ansvarar för att föra dialog med kommunerna i arbetet med att 

utarbeta en målbild för länet som helhet. Här utgör de delregionala målbilderna en viktig 

input.  

Målbilderna kan revideras och uppdateras vid behov och utgör underlag för framtagande 

av strategisk inriktning i kommande Trafikförsörjningsprogram. 

4.3 Trafikförsörjningsprogram 
Den nya kollektivtrafiklagen (2010:1065) som började gälla 1 januari 2012 innebär att den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten regelbundet, i ett Trafikförsörjningsprogram, ska 

fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet utgör i och 

med den nya lagen det viktigaste måldokumentet för kollektivtrafikens utveckling i 

regionen. Lagen kräver endast en uppdatering ”vid behov” (§8). För Västra Götaland görs 

bedömningen att programmet bör tas fram en gång per mandatperiod, vart fjärde år.  

Trafikförsörjningsprogrammet har flera syften. Förutom att ange mål för kollektivtrafikens 

utveckling (inklusive mål och åtgärder för miljö- och funktionshinderanpassning) är 

Trafikförsörjningsprogrammet underlag för kollektivtrafiknämndens beslut om vilken trafik 

som ska beläggas med trafikplikt och därmed upphandlas, samt bedöma vilken trafik som 

kan utföras på kommersiell grund (§10).  Programmet kan därmed ses som två delar – en 

strategisk del som anger mål och inriktning och en del (Trafikplikt och bedömning av 

kommersiell trafik) som grundas på den strategiska delen. Den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten ska enligt lag besluta om båda. 

Med strategisk inriktning avses t ex;  

 Prioritera mellan målområden för den kommande 4-årsperioden (t.ex. miljö, 

marknadsandel, tillgänglighet) 

 Definiera prioriterade stråk och bytespunkter 

 Definiera utgångspunkter/kriterier gällande servicenivå för stråk/ relationer med 

olika resandeunderlag (landsbygd/tätort osv) 

 

Processen att ta fram den strategiska inriktningen för Trafikförsörjningsprogram bygger på 

delaktighet från samtliga kommuner genom de delregionala kollektivtrafikråden. Ansvaret 

att fatta beslut om strategisk inriktning liksom arbetet att omsätta inriktningen i 

trafikåtgärder och trafikplikt åligger därefter Regionen i rollen som regional 

kollektivtrafikmyndighet. 
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Under den 4-åriga programperioden sker en årlig uppföljning av de mål som satts upp. 

Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden lämna formella 

yttranden genom remiss på förslagen avseende kommande års förbättringar/förändringar. 

4.4 Övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor 
Med övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor avses t.ex. regionala strategier med 

betydande påverkan på kollektivtrafikens utformning såsom prisstrategi, miljöstrategi och 

tågstrategi. Dessa strategier ska sedan också inarbetas i Trafikförsörjningsprogrammet.  

Beredningen för hållbar utveckling (se avsnitt 5.2) tar i samråd fram ett förslag till strategisk 

inriktning som ett underlag för Regionens beslut gällande övergripande 

kollektivtrafikstrategier. 

4.5 Kommunernas samhällsplanering 
Kommunerna ansvarar för att hålla Regionen informerad om inriktning och planer för 

samhällsplanering och infrastruktur som kan få påverkan på hur kollektivtrafiken bör 

utformas. 

För att underlätta samordning mellan samhällsbyggnad och kollektivtrafikens utveckling 

bör kommuner särskilt överväga ett sådant förfarande gällande översiktsplaner och andra 

planer som bedöms ha nära koppling till kollektivtrafikens utveckling. 

4.6 Stadstrafik 
Göteborgs stadstrafik (Göteborg, Mölndal, Partille) är navet i Göteborgsregionen där flest 

delresor sker, samt flertalet regionala resor börjar och slutar.  Trestad (Uddevalla, 

Trollhättan och Vänersborg) utgör navet i Fyrbodal, Skövde i Skaraborg och Borås i 

Sjuhärad/Boråsregionen. Dessa kommuner har omfattande stadstrafik. Det är också här 

som kollektivtrafikens utveckling är som mest beroende av att infrastrukturåtgärder och 

annan samhällsutbyggnad går hand i hand med utbyggnaden av kollektivtrafiken. 

Exempelvis kan det handla om busskörfält, signalprioritering, terminaler, 

omstigningsplatser, lokalisering av depåer mm. Det finns därmed ett ömsesidigt beroende 

och behov av fördjupade samråd mellan kollektivtrafikmyndigheten och dessa kommuner, 

vilket kan säkerställas genom samverkansavtal mellan parterna. 

4.7 Tillköp 
Kollektivtrafikens utveckling ska i första hand ske genom gemensamma processer. Det 

innebär att enskilda kommuners önskemål om förändringar i kollektivtrafiksystemet 

gällande t ex priser och trafikutbud lyfts inom samverkansprocessen för 

Trafikförsörjningsprogrammet. Vart fjärde år tas ett nytt Trafikförsörjningsprogram fram 

som anger inriktningen för kollektivtrafikens utveckling kommande programperiod. Under 

pågående programperiod är Regionens budgetbeslut avgörande för omfattningen av 

åtgärder.  

Kommun som har önskemål om åtgärder som inte är prioriterade enligt målen i 

Trafikförsörjningsprogrammet kan göra tillköp, så länge ett sådant tillköp är förenligt med 

målen i Trafikförsörjningsprogrammet och/eller inte är systempåverkande. Det kan också 
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handla om tillköp för att snabba upp måluppfyllelsen i Trafikförsörjningsprogrammet. 

Ramverket för tillköp anges i huvudavtalets bilaga 2 Tillköpsprinciper. 

Tillköpsprinciperna kräver att de hanteras ansvarsfullt av inblandade parter för att inte 

riskera att administrativa gränser förstärks samt för att gemensamt värna om enkelheten i 

systemet gentemot resenärerna i Västra Götaland. Vid prövning inför eventuellt tillköp ska 

därför analys om tillköpets påverkan på mål och inriktning i Trafikförsörjningsprogrammet 

ingå.  

Kommuns kostnad för tillköp baseras enligt Tillköpsprinciperna på tillköpets ”bedömda 

nettokostnad”. Det innebär att priset för tillköpet baseras på antaganden och bedömningar 

som kan vara svåra att mäta och följa upp, bl.a. vad gäller intäktsbortfall. Beroende på 

tillköpets art är osäkerheten olika stor. Störst är osäkerheten vad avser tillköp av färdbevis. 

Minst är osäkerheten vad avser tillköp av trafik. Detta bör beaktas av Parterna inför ett 

beslut. 

5. Samverkansformer 
Som plattform för samverkan kring kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland finns 

beredningen för hållbar utveckling och fyra delregionala kollektivtrafikråd.  Forumen har 

en tydlig uppgift att bereda förslag inför slutligt beslut hos Regionen. För de fyra naven i 

regionen; Göteborgs stadstrafik, Trestad, Skövde och Borås ska fördjupade samråd ske, t 

ex genom samverkansavtal. Vidare utgör vardagskontakter mellan kommuner och 

Västtrafik fortsatt grundbulten i samverkan mellan parterna. 

5.1 Vardagskontakter 
Västtrafik har inrättat en särskild enhet, team kommun, för kontinuerliga 

tjänstemannakontakter med kommunerna. Inför större förändringar eller omläggningar av 

trafik, förs kontakt med företrädare för kommunerna. Tjänstemannadialogen innefattar att; 

● Varje kommun ska veta vem från Västtrafik som är ansvarig kontaktperson för 

kommunen 

● Kontaktpersonen ansvarar för att de frågor som kommunen vill lyfta (oavsett om det 

gäller regional eller lokal trafik) tas om hand och förs vidare till rätt ställe i 

organisationen om så krävs 

● Kontaktpersonen ansvarar för att ha god kännedom om kommunens 

samhällsbyggnadsplanering mm som är relevant för att erbjuda en effektiv 

kollektivtrafik som svarar mot medborgarnas behov.  

● Kontaktpersonens geografiska ansvarsområde avgränsas så att ändamålsenlig dialog 

möjliggörs  

● Kommunen har ansvar för att dialog förs och att relevant information kommuniceras 

till den ansvarige kontaktpersonen 

5.2 Regionalt forum 
Beredningen för hållbar utveckling är forum för möten mellan region- och kommunpolitiker 

samt berörda tjänstemän för samråd och dialog kring strategiska frågor för kollektivtrafiken 

i Västra Götaland.  
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Beredningen för hållbar utveckling ansvarar för att i samråd formulera förslag till beslut 

gällande den strategiska inriktningen i Trafikförsörjningsprogram och övergripande 

strategiska frågor. 

Beredningsgruppen för hållbar utveckling är sammansatt av representanter från 

kommunalförbunden samt regionens kollektivtrafiknämnd, regionutvecklingsnämnd, 

miljönämnd och regionstyrelsen.  

Vid behov kan andra aktörer, t ex Trafikverket och representanter från angränsande län/ 

kollektivtrafikmyndigheter bjudas in. 

Mötesintervall där strategiska kollektivtrafikfrågor lyfts styrs främst av processen för 

Trafikförsörjningsprogrammet.  

Översyn eller framtagande av regionala strategier genererar också ett mötesbehov. 

5.3 Delregionala forum 
De delregionala kollektivtrafikråden har ansvar för att skapa möten mellan kommunpolitiker 

i respektive delregion. Råden ansvarar för att bjuda in regionpolitiker samt berörda 

tjänstemän för dialog kring strategiska frågor.  

Råden ansvarar exempelvis för att i dialog med Regionen utveckla delregionala målbilder, 

att behandla den strategiska inriktningen i Trafikförsörjningsprogrammet, att behandla 

förslag till övergripande strategiska frågor såsom prisstrategi, miljöstrategi och tågstrategi. 

Med fördel kan man i råden även diskutera andra utvecklingsfrågor, såsom infrastruktur och 

regionala tillväxtfrågor. 

De delregionala kollektivtrafikråden är sammansatta av representanter från samtliga 

ingående kommuner samt regionens kollektivtrafiknämnd. De delregionala råden ansvarar 

för att bjuda in berörda tjänstemän. Vid behov kan andra aktörer, t ex Trafikverket och 

kommuner från angränsande län bjudas in. Kungsbacka, som ingår i Västtrafiks trafikområde 

bör särskilt beaktas. 

Ett delregionalt kollektivtrafikråd har befogenhet att företräda samtliga ingående kommuner 

och har därmed ansvaret för förankring gentemot dessa.  

Mötesintervall styrs främst av processen för Trafikförsörjningsprogrammet. Fler möten 

kommer att krävas vart fjärde år då ett nytt program ska tas fram, däremellan bedöms att 

minst två möten per år krävs. 

Respektive delregion (och ingående kommuner) ansvarar för att fastställa rådets utformning 

och representation. 

5.4 Stadstrafikavtal 
För de fyra naven i regionen; Göteborgs stadstrafik, Trestad, Skövde och Borås finns 

särskilda samverkansavtal som parterna frivilligt kan ingå. Avtalen syftar till att tydliggöra 

respektive parts ansvar för kollektivtrafikens utveckling i respektive stadstrafikområde 

samt säkerställa att samråd sker mellan parterna.  
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Politiska företrädare för parterna möts ca 2 gånger per år, gärna i anslutning till ett 

delregionalt kollektivtrafikråd, för ömsesidig dialog och informationsutbyte kring frågor 

som bedöms relevanta för stadstrafikens utveckling, som en del av stadens utveckling och 

som en del i kollektivtrafiksystemet som helhet.  

5.5 Övrig samverkan 
En kommun kan alltid ta direktkontakt med Regionen genom en skrivelse eller muntligen. 

Vid behov kan särskilda beredningsgrupper tillsättas för enskilda frågor (t ex stråkstudier), 

där även kommunpolitiker kan ingå. Kommuner har också möjlighet att enskilt eller i grupp 

initiera och genomföra utredningar som inspel till antingen de delregionala 

kollektivtrafikråden, eller direkt till ansvarig nämnd/ beredning inom Regionen. 

Det kan också finnas andra frågor än de som nämnts ovan som kan vara relevanta för 

Regionen att remittera eller ha samråd med kommunerna kring. Ovanstående begränsar inte 

den möjligheten. 

6. Besluts- och förankringsprocesser 
Bilden nedan avser att schematiskt illustrera hur kommunerna, genom de delregionala 

kollektivtrafikråden och beredningen för hållbar utveckling, kan påverka den viktiga 

beslutsgången från målbilder, via Trafikförsörjningsprogram och budget till de operativa 

verksamhets- och aktivitetsplanerna för Västtrafik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Övergripande besluts- och förankringsprocess för målbilder, Trafikförsörjningsprogram, budget, verksamhets- och 

aktivitetsplan. 
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6.1 Beslutsprocess för regional målbild och 
Trafikförsörjningsprogram 
Respektive delregion har sedan tidigare en långsiktig delregional målbild. Dessa målbilder 

har utgjort ett viktigt underlag till den regionala målbilden.. Det övergripande regionala 

perspektivet beaktas och en sammanvägning och prioritering av de delregionala målbilderna 

sker. Kollektivtrafikansvarig myndighet behandlar och beslutar därefter om den regionala 

målbilden. Målbilderna kan revideras och uppdateras vid behov och utgör underlag för 

framtagande av strategisk inriktning i kommande Trafikförsörjningsprogram.   

För att säkerställa att parterna aktivt ges tillfälle att bidra i processen att ta fram förslag till 

strategisk inriktning för Trafikförsörjningsprogrammet behandlar BHU underlaget och enas 

i samråd kring ett förslag till strategisk inriktning inför Regionens beslut om programmet. 

Den strategiska inriktningen är en konkretisering och prioritering av den regionala 

långsiktiga målbilden på fyra års sikt.  

Beslut om strategisk inriktning för Trafikförsörjningsprogrammet fattas av 

kollektivtrafiknämnden efter det att BHU ställt sig bakom den, vart fjärde år. Härigenom 

möjliggörs en bred demokratisk debatt om programmets inriktning.  

Att därefter omsätta mål och strategisk inriktning i de åtgärder och trafikplikt som ska 

redovisas i Trafikförsörjningsprogrammet är Regionens uppgift. 

Under pågående Trafikförsörjningsprogramperiod (”mellanåren”) kommer en årlig remiss 

till samtliga kollektivtrafikråden att genomföras. I remissen ingår uppföljning av de mål som 

anges i Trafikförsörjningsprogrammet, samt förslag till inriktning för kommande års 

verksamhetsförändringar.  

6.2 Beslutsprocess för övergripande strategiska frågor 
De övergripande strategiska frågorna, såsom prisstrategi, miljöstrategi och tågstrategi, utgör 

utöver Trafikförsörjningsprogrammet de viktigaste styrande dokumenten för 

kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland. I bilden nedan visas besluts- och 

förankringsprocessen avseende övergripande kollektivtrafikstrategier. 

Kommun kan enskilt, eller genom kollektivtrafikråden eller BHU, ge inspel till Regionen 

rörande behov i övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor. Kollektivtrafiknämnden kan 

likväl ta initiativ till förändringar. Regionen beslutar om vilka frågor Regionen bedömer 

behöver utredas och förbereder därefter ett underlag. 

Beredningen för hållbar utveckling har ansvaret att formulera ett förslag till beslut i samråd 

mellan kommuner och Region samt med stöd av och underlag från de delregionala 

kollektivtrafikråden. Kollektivtrafiknämnden fattar därefter beslut. 

 

 

 

 



 
12   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Besluts- och förankringsprocess för regionala kollektivtrafikstrategier. 

6.3 Beslutsprocess för tillköp  
Enskilda kommuners önskemål om förändringar i kollektivtrafiksystemet gällande t ex priser 

och trafikutbud lyfts i första hand inom samverkansprocessen för 

Trafikförsörjningsprogrammet. Därutöver har kommun möjlighet att göra tillköp i enlighet 

med Bilaga 2; Tillköpsprinciper.  

En kommun kan när som helst lyfta en fråga om tillköp till Regionen. Förfrågan ska 

analyseras och möjliga konsekvenser prövas gentemot målen i 

trafikförsörjningsprogrammet. Tillköp som är relativt enkla att bedöma ska kunna prövas i 

en snabbare process än tillköp som kräver mer utredning och analys. För att underlätta 

tillköp av färdbevis ska Regionen erbjuda kommun ett standardutbud av tidigare godkända 

tillköp som bedöms fungera väl, exempelvis enligt praxis som har utvecklats för färdbevis. 

Genom att begränsa antalet varianter av tillköp kan samtidigt tydligheten gentemot 

resenärerna främjas.  

För tillköp av ny trafik krävs vanligtvis ett beslut hos Regionen i maj/juni för ett införande 

vid följande skifte för trafikår i december.   

Regionen ska tillse att godkända tillköp införs vid första lämpliga tillfälle. Normalt sker 

införande vid närmast följande skifte för trafikår (december) och prisjustering (januari). 

För tillköp som inte behöver kopplas till dessa skiften kan Kommun och Region komma 

överens om annan lämplig tidpunkt för införande. Kollektivtrafiknämnden har delegerat till 

Västtrafik att hantera frågor om tillköp inom ramen för överenskomna principer. 

 

V ä sttrafik / 
Kollektivtrafiknämnden 

Delregionala 
kollektivtrafikråd 

BHU 

Ge inspel 

Förbereda  

underlag 
Fatta beslut 

Ge inspel Formulera förslag 
till beslut 

Behandla förslag 
till beslut 

Kommuner 

Ge inspel 
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7. Revidering av samverkansformerna 
En ny ansvarsfördelning och kollektivtrafiklagstiftning innebär osäkerheter. Successiva 

anpassningar av samverkansformerna kan komma att krävas. Beredningsgruppen för 

hållbar utveckling kan i samråd och efter dialog med de delregionala kollektivtrafikråden 

föreslå förändringar i samverkansformerna. Beslut fattas därefter av regionen. 

Samverkansformerna utvärderades 2013-2014 och ledde till ett 21-punkters 

åtgärdsprogram. Beredningen för hållbar utveckling har ställt sig bakom att en ny 

utvärdering ska genomföras senast 2020. Ställningstagandet gjordes vid möte 31 maj 2016 

(§81).  De ursprungliga Samverkansformerna beslutades genom att 49 kommunfullmäktige 

och regionfullmäktige ställt sig bakom dem 2011. En första revidering och uppdatering av 

Samverkansformerna gjordes efter BHUs beslut 2016 (denna rapport). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Förslag till åtgärder för att stärka dialog och 
samverkan mellan kollektivtrafiknämnden, 
Västtrafik och kommunerna 

Detta dokument är tänkt att användas som underlag under dialogdagen den 27 mars. Läs 
gärna igenom det. Åtgärderna har också tagits upp i de delregionala råden för  
diskussion.

I oktober 2013 beslutade regionala kollektivtrafikrådet att starta ett arbete med att förbättra dialog och 
samverkan mellan kommunerna, kollektivtrafiknämnden och Västtrafik.

Vid sammanträdet den 27 februari diskuterade regionala kollektivtrafikrådet tjugo olika åtgärder för 
att förbättra samverkansformerna. Politiska företrädare från kommunerna, Västtrafik och kollektivtra-
fiknämnden deltog i diskussionen. En slutsats man kan dra från diskussionen i rådet är att alla parter 
måste vidta åtgärder för att vi skall uppnå goda samverkansformer i framtiden.

Regionala kollektivtrafikrådet ställde sig positiv till de föreslagna åtgärderna (se efterföljande sidor). 
Vidare beslutade rådet att översända förslag till åtgärder till de delregionala kollektivtrafikråden för syn-
punkter, kompletteringar och godkännande.

Regionala kollektivtrafikrådet tar på nytt upp frågan vid sammanträdet den 3 april.



Förslag till åtgärder
Nedan beskrivs åtgärderna i en sammanfattande tabell utifrån tre mål och ansvariga parter. 

För respektive part föreslås fem eller sex åtgärder. På efterföljande sidor ges en mer detaljerad beskriv-
ning av åtgärderna. 

Mål Västtrafik Kommunerna Kollektivtrafik-
nämnden

Kollektivtrafik-
råden

Förtydliga 
roller och 
mandat

1) Använda  
kommunerna 
som en  
kunskapskälla

2) Tydliggöra och 
utveckla arenor 
för att diskutera 
operativa frågor

6) Utse en ansvarig 
tjänsteman med 
tid att bereda 
frågor inför DKR

7) Tydliggör råds-
medlemmars 
mandat och 
roller.

11) Tydliggöra 
styrmodellen 
mellan KTN och 
VT. 

17) Tydliggör syftet 
med kollektiv-
trafikråden.

18) Tydliggör råds-
medlemmars 
mandat och rol-
ler.  

Bedriva en 
mer  
effektiv 
samverkan

3) Genomföra 
dialogmöte med 
kommunerna på 
politisk nivå

8) Förbättra infor-
mationsutbytet  
mellan kommu-
nens tjänsteman 
och politiker

12) Anpassa förank-
ringsprocesser-
na till kommu-
nerna 

13) Utveckla former 
för medborgar-
dialoger.

19) Effektivisera 
DKR- mötena 
och gör dem 
mer likartade. 

20) Förtydliga 
remissförfaran-
det. 

Öka förtro-
endet och 
förståelsen 
mellan 
parterna

4) Ta fram bättre 
underlag vid 
trafikföränd-
ringar.

5) Stärka  
kommunteamet 
samt tydliggöra 
geografiskt  
ansvar för tra-
fikutveckling

9) Öka kommuner-
nas inflytande 
på strategiska 
dokument

10) Involvera kollek-
tivtrafiken tidigt 
i samhällsplan-
eringen

14) Öka dialog och 
samarbete om 
trafikförsörj-
ningsprogram-
met.  

15) Tydliggör vem 
som har tolk-
ningsföreträde 
vid målkonflik-
ter. 

16) Ansvar att 
sprida kunskap 
om kollektivtra-
fikens organisa-
tion.

21) Sprid kunskap 
om kollektivtra-
fikens organisa-
tion.

Text satt i blå box (i den löpande texten på följande sidor) anger en åtgärd för att nå målet.



Västtrafik  
1. Använda kommunerna som kunskapskälla i en strukturerad process

Kommunerna har kunskap om lokala förutsättningar, en kunskap som i större utsträckning bör beaktas 
och användas av Västtrafik. Löpande sker informations- och kunskapsutbyte via de etablerade kontakt-
vägarna mellan kommun och Västtrafik. Därutöver behöver Västtrafik säkerställa att information sam-
manställs från kommunerna minst en gång per år, i samband med uppstart av arbete med ny trafikplan.  

2. Tydliggöra och utveckla arenor för att diskutera operativa frågor

Beslutsmandatet för operativa frågor ligger hos Västtrafik men kommunerna önskar att det tydligare 
framgår var, när och hur de kan diskutera och påverka operativa frågor. 

Samtidigt finns önskemål om att dialog och samarbete ska ske mer utifrån funktion, exempelvis lands-
bygdstrafik, tågtrafik och stadstrafik. Västtrafik avser därför att förstärka dialogen och diskussionerna 
runt specifika funktioner/teman som berör hela regionen. Det kan till exempel röra stadstrafik och tåg-
trafik (ett exempel är de dialogmöten om tågtrafik som nu hålls i stormötesform) men också andra typer 
av funktioner som upphandling och marknadsföring.  

3. Genomföra dialogmöten med kommunerna på politisk nivå  

I samband med att arbetet med ny trafikplan drar igång bjuder Västtrafik in till inledande dialogmöten 
med respektive kommun. Inbjudan har tidigare främst vänt sig till kommunens tjänstemän. Eftersom 
kommunerna nu önskar utökad dialog på politisk nivå, kommer inbjudan framöver att gå även till 
politiker.  

4. Ta fram bättre underlag vid trafikförändringar 

Kommunerna efterfrågar ett bättre underlag, i så god tid som möjligt från Västtrafik vid trafikföränd-

I samband med uppstart av arbete med ny trafikplan kommer Västtrafik att begära in skriftlig 
information från kommunerna. Detta görs samtidigt som Västtrafik bjuder in till inledande 
dialogmöten om trafikplanen.  

Västtrafik kommer att tydliggöra kontaktvägarna mellan kommunerna och Västtrafik, exempel-
vis genom att ta fram en informationsfolder. 

Västtrafik kommer att tydliggöra de arenor som finns för påverkan genom att tydliggöra 
processen för att ta fram en trafikplan. En årskalender kommer att tas fram en där det tydligt 
framgår när och i vilket forum det finns möjlighet för kommunerna att lämna input. 

Västtrafik kommer, med början under hösten 2014, att bjuda in till särskilda dialogmöten runt 
specifika funktioner/teman. Därmed skapas ytterligare möjligheter att mötas för att diskutera 
mer operativa frågor. 

Inbjudan till höstens inledande dialogmöten kommer att skickas till både tjänstemän och poli-
tiker i respektive kommun. För att underlätta planeringen kommer Västtrafik att utarbeta och 
kommunicera ut en mötesplan för höst 2014/vår 2015.



ringar. Det gäller framförallt i samband med neddragningar. Bl a efterfrågas resandestatistik nedbrutet 
på linje, hållplats och tid. Varför görs förändringarna och vilka blir konsekvenserna? Önskemål om den 
efterfrågade statistiken är inte alltid möjlig att tillgodose med dagens teknik. Västtrafik upphandlar för 
närvarande ett nytt kundräkningssystem vilket på sikt kan tillgodose en del av kommunernas önskemål. 
Manuella räkningar är också möjliga vid neddragning av trafik. 

5. Stärka kommunteamet samt tydliggöra geografiskt ansvar för trafikutveckling 

Kommunerna har framfört synpunkter på resursbrist hos Västtrafik. Samtidigt har trafikutvecklarna 
endast haft ansvar per avtal (trafikföretag), vilket har medfört ett otydligt geografiskt ansvar vad gäller 
trafikutvecklingen.  

Flera kommuner önskar att Västtrafik förstärker med ytterligare trafikutvecklare som har geografiska 
ansvarsområden.

Kommunerna 
6. Utse en ansvarig tjänsteman med tid att bereda frågor inför DKR 

Rådsstrukturen bygger på att frågor är väl förberedda och förankra inför beslut. Tjänstemän i varje kom-
mun måste ta en aktiv del i beredningarna för att den politiska beslutsgången ska fungera.  

7. Tydliggör rådsmedlemmars mandat och roller 

Rådsstrukturen är tänkt att spegla BHU-processen för kollektivtrafiken. För att kunna göra det behöver 
de delregionala råden ges samma funktion som kommunalförbunden när det gäller strategiska kollek-
tivtrafikfrågor. Därmed är det viktigt att kommunen har gett sin representant det tydliga uppdraget och 
mandatet som samverkansformerna förutsätter. För att råden ska fungera krävs också god närvaro från 
kommunerna vid de delregionala råden.

I arbetet med att ta fram ”trafikplanen” arbetar nu Västtrafik med en mer strukturerad kon-
sekvensanalys, där effekter av samtliga trafikförändringar beskrivs mer i detalj. Det kommer 
därmed att finnas ett bättre underlag vid dialogen med berörda kommuner. Dialogen ska dess-
utom ske redan under planeringsfasen. Så god framförhållning som möjligt ska eftersträvas för 
att möjliggöra åtgärder för att t ex öka resandet på en sträcka.

Sedan hösten 2013 har kommunteamet förstärkts och nu finns en kommunkoordinator per 
delregion. Samtidigt har fyra trafikutvecklare fått geografiska ansvarsområden, vilket de inte 
hade tidigare. 

Kommunen bör utse en ansvarig tjänsteman med ”övergripande funktion” och med tid avsatt 
för att bereda frågor för råden. 

Kommunen ansvarar för att säkerställa representation med mandat att företräda kommunen i 
de delregionala kollektivtrafikråden (ingår i avtalet om samverkansformer kommun/region).

Den delregionala rådsrepresentanten ansvarar för förankringen i den egna kommunen av de 
frågor som behandlas i råden.



 8. Förbättra informationsutbytet mellan kommunens tjänsteman och politiker

Vid tjänstemännens beredningsgruppsmöten diskuteras kollektivtrafikfrågorna lite mer ingående jäm-
fört med i råden. Ett syfte med beredningsgrupperna är att förbereda DKR-mötena. I samband med 
arbetet med att förbättra samverkansformerna har framkommit att det i många kommuner finns brister 
i informationsutbytet mellan ansvarig tjänsteman och politiker. Det är angeläget att det finns ett infor-
mationsutbyte mellan tjänstemän och ansvariga politiker som sitter i DKR.  

 
9. Öka kommunernas inflytande på strategiska dokument 

Kommunerna behöver bli mer delaktiga vid framtagandet av strategiska dokument, t ex trafikförsörj-
ningsprogrammet. På så sätt ökar det kommunala inflytandet och ömsesidig förståelse och förtroende. 
Vid detta arbete företräder den kommunala tjänstemannen inte specifikt sin egen kommun utan sin 
delregion eller till och med hela Västra Götaland. 

Behovet av kommunalt engagemang och resurser är i detta fall projektstyrt. Här handlar det ofta om att 
man turas om inom kommunkollektivet att medverka mer aktivt i en utsedd arbetsgrupp eller liknande. 

10. Involvera kollektivtrafiken tidigt i samhällsplaneringen 

Det är viktigt att säkerställa att kollektivtrafiken finns med i både den strategiska översiktsplaneringen 
och i mer detaljerad planering i kommunerna. Att tidigt involvera kollektivtrafikansvariga parter ökar 
den ömsesidiga förståelsen och ger samtidigt möjlighet att lyfta in vad som ger bäst förutsättningar för 
kollektivtrafikens utveckling.

Kollektivtrafiknämnden 
11. Tydliggöra styrmodellen mellan KTN och VT 

Relationen mellan kollektivtrafiknämnden och Västtrafik behöver tydliggöras mer. Kommunerna behö-
ver mer kunskap om vilka frågor som beslutas var och hur styrningen över Västtrafik ser ut.  

  

Kommunerna bör avsätta tid för ökat informationsutbyte mellan ansvarig tjänsteman och  
politiker som en förberedelse inför DKR-möten.  

De delregionala råden kan överväga att bjuda in handläggargruppen (tjänstemännen) till DKR-
mötena.

Kommunerna tar ansvar för att avsätta projektstyrda resurser för kommunalt engagemang i 
kollektivtrafikutredningar samt för arbetsgrupper till kommande revidering av trafikförsörj-
ningsprogram.

Kommunerna bör samarbeta med Västtrafik och kollektivtrafiknämnden i samhällsplanerings-
frågor i tidiga skeden, (inte bara som remissinstans).

Kollektivtrafiknämnden tar fram ett dokument som beskriver styrmodellen mellan nämnd och 
bolag samt regionstyrelsen. Särskilt i den årliga avstämningen med kommunerna om komman-
de års inriktning bör detta förhållande förtydligas.



12. Anpassa förankringsprocesserna till kommunerna  

Nämnden behöver vara tydlig i hur förankringen av olika dokument förväntas ske, om det är en remiss 
eller inte samt vilket svar som förväntas tillbaka. Kommunerna har långa beslutsprocesser och det behö-
ver kollektivtrafiknämnden ta hänsyn till. 

13. Utveckla former för medborgardialog

Medborgardialog är ett sätt att involvera användarna i samhällsprocessen. En sådan dialog kan göras 
på många olika sätt och i olika format. Den grundläggande tanken är att bättre kunna identifiera vad 
användarna efterfrågar både nu och i framtiden. Förhållandet mellan invånare och myndigheter håller 
på att omdefinieras och intensifieras.

14. Öka dialog och samarbete om trafikförsörjningsprogrammet 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska revideras till 2016. Kommunerna och Västtrafik behö-
ver involveras i processen i framtagandet av programmet så att parterna får en så gemensam av syn på 
kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland som möjligt. Det är viktigt dels för en ökad ömsesidig 
förståelse men också eftersom samhällsbyggnad och kollektivtrafikens utveckling behöver gå hand i 
hand. Tidplanen behöver vara utformad så att det finns tid för förankring i kommunerna.

15. Tydliggör vem som har tolkningsföreträde vid målkonflikter 

Målkonflikter är en del av programmets tillämpning. Målen handlar om miljö, resande, marknadsandel, 
nöjdhet och kollektivtrafik för alla grupper. Kollektivtrafiknämnden har beslutanderätten att göra av-
vägningar vid målkonflikter.

16. Ansvara för att sprida kunskap om kollektivtrafikens organisation 

Det är tydligt att kommuner, regionen och Västtrafik hade olika förväntningar på roller, arbetsformer 
och ansvar efter skatteväxlingen. Insatser bör göras för att öka kunskapen om kollektivtrafikens nya 
organisation. Till våren 2015 föreslås att kollektivtrafiknämnden tar initiativ till att politiker från DKR, 

Kollektivtrafiknämnden tar ansvar för att tydligt ange förankringsprocessers tidplaner och 
form. Ett årsschema upprättas med planerade processer.

Kollektivtrafiknämnden tar ansvar för avvägningar och aktiviteter för medborgardialog kring 
de frågor som nämnden beslutar om. Medverkan och stöttning från kommunerna är önskvärt. 
Medborgardialog kommer vara en del av framtagandet av reviderat trafikförsörjningsprogram 
och en fortsatt viktig fråga att arbeta med.

Kollektivtrafiknämnden ger det regionala kollektivtrafikrådet i uppdrag att ansvara för att 
utarbeta förslag till strategisk inriktning i nästa trafikförsörjningsprogram. Detta bör göras i 
samband med delregionala workshops och i särskilt utsedda arbetsgrupper. 

Kollektivtrafiknämnden för dialog kring övergripande avvägningar mellan mål i kollektivtrafik-
råden samt i den årliga avstämningen genom remiss till kommunerna.



RKR och Västtrafik besöker kommunfullmäktige inom sin delregion och informerar om roller, mandat 
och ansvar, samt för dialog om trafikförsörjningsprogrammet.

Kollektivtrafikråden 
17. Tydliggör syftet med kollektivtrafikråden  

Kollektivtrafikråden är forum för att utveckla kollektivtrafiken långsiktigt. Råden ska därmed fokusera 
på strategiska frågor. Ibland tar frågor av operativ och detaljerad karaktär (som kanske bara berör en 
kommun) upp för stor del av rådens arbete. Råden bör årligen ha en genomgång av syftet med rådet 
och vilken typ av frågor som ska prioriteras. Ett gemensamt dokument kan tas fram till stöd för kollek-
tivtrafikråden, i form av en kortfattad arbetsordning. 

Inom ramen för rådens arbete skall det finnas möjlighet att adjungera två politiker från Västtrafiks 
styrelse. Politikerna i råden har då möjlighet att diskutera strategiska frågor med Västtrafik. Även tjäns-
temän från Västtrafiks kommunteam bör närvara på råden och bör ha en informationspunkt om över-
gripande aktuella frågor. 

18. Tydliggör rådsmedlemmars mandat och roller

Politiker i de delregionala råden har mandat att företräda sin egen kommun (se kommunens ansvar). 
De två DKR-politikerna skall ha mandat att företräda sin delregion när de sitter i det regionala rådet. 
Ibland råder tvivel om att de två DKR-politikerna har detta mandat. Motsvarande tvivel finns även på 
tjänstemannanivå i Göteborgsområdet där de två DKR-sekreterarna utgörs av kommuntjänstemän. 
Sekreterarna i övriga tre delregioner har sin anställning på kommunalförbundet.

19. Effektivisera DKR-mötena och gör dem mer likartade

De fyra delregionala råden bör ha likartade agendor för sina möten, men på dagordningen bör också 
finnas möjlighet att behandla frågor som är unika och speciella för en delregion. De administrativa 
rutinerna för framtagning av agendor, utskick, minnesanteckningar mm kan förbättras. Avgränsningen 
mellan informationsärenden och beslutsärenden bör förtydligas. Mötena utvärderas regelbundet för 

Kollektivtrafiknämnden har ansvar för att planera och genomföra en kommunturné med ihop 
med kommunrepresentanterna i RKR och Västtrafik.

Nästa arbetsuppgift för råden är uppdateringen av trafikförsörjningsprogrammet

Tjänstemannagruppen utarbetar förslag till gemensam arbetsordning för kollektivtrafikråden 
som sedan kan beslutas i vart och ett av råden.

Västtrafiks styrelse har utsett två politiker som kan adjungeras till respektive kollektivtrafikråd 
(vid behov). 

Frågan om mandat bör lyftas i de delregionala råden och där det finns behov bör beslut tas i 
att förtydliga mandaten i enlighet med avtalet om samverkansformer kommun/region.

Beslut bör tas i DKR att utse ersättare till de två DKR-politikerna som sitter i regionala kollektiv-
trafikrådet. Ersättarna går in när ordinarie politiker inte har möjlighet att delta. 



ständig utveckling och effektivisering.

20. Förtydliga remissförfarandet 

Årlig uppföljning- och avstämning av trafikförsörjningsprogrammet skall ge underlag för kollektivtrafik-
nämndens årliga uppdrag till Västtrafik. Varje år skickar kollektivtrafiknämnden ut den årliga uppfölj-
ningen- och avstämningen på remiss till respektive kommun. Detta är enda tillfället där kollektivtrafik-
nämnden remitterar ärenden direkt till enskilda kommuner.  

Alla andra strategiska dokument och frågeställningar remitterar kollektivtrafiknämnden till kollektivtra-
fikråden. Det är då upp till respektive råd om man vill remittera vidare till sina kommuner. De delregio-
nala råden avger ett yttrande för sin delregion. Det skall finnas tillräckligt med remisstid så att kommu-
nerna kan behandla ärendet i kommunstyrelsen. 

21. Sprid kunskap om kollektivtrafikens organisation 

Det är tydligt att kommuner, regionen och Västtrafik hade olika förväntningar på roller, arbetsformer 
och ansvar efter skatteväxlingen. Insatser bör göras för att öka kunskapen om kollektivtrafikens nya 
organisation. Till våren 2015 föreslås att politiker från DKR, RKR och Västtrafik besöker kommunfull-
mäktige inom sin delregion och informerar om roller, mandat och ansvar. 

Råden uppdrar till tjänstemännen hos kollektivtrafiksekretariatet, DKR-sekreterarna och Väst-
trafiks kommunteam att förbereda gemensamma agendor till de fyra beredningsgrupperna 
och till DKR. 

DKR-mötena avslutas med en ”mötesutvärdering” som leds av ordföranden.

Mall för utvärdering utarbetas av tjänstemännen. 

Ett aktivitetsschema över pågående projekt med beslutsdatum skall finnas tillgängligt på  
rådens hemsida. 

Kollektivtrafiknämnden har ansvar för att planera och genomföra en kommunturné med ihop 
med kommunrepresentanterna i RKR och Västtrafik. 

Dialogmötet den 27 mars är ett steg att öka förståelsen för varandras förutsättningar och vill-
kor samt förtydliga ansvar, mandat och roller. 
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