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Datum 

2019-05-29 
 

Instans 

Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 3 juni 2019 kl. 
14:00 

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

OBS! Företagsbesök för Kommunstyrelsen hos Müllers mekaniska, Viaredsvägen 16, 
504 64 Borås, kl 10:00-11:45. 

 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

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



Borås Stad 
Datum 

2019-05-29 
 Sida 

3(6) 
 

 

 

 Ärende  

1.  Val av justerare 
 

 

2.  Anmälningsärende 2019-06-03 
Dnr 2019-00446 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

3.  Delegationsbeslut 2019-06-03 
Dnr 2019-00447 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

4. KC1 Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna 
motioner 
Dnr 2019-00045 1.1.1.1 Programområde 1 

(Bil) 

5. KC2 Svar på initiativärende: Uttalande om återvändande IS-terrorister 
Dnr 2019-00341 1.1.2.1 Programområde 1 

(Bil) 

6. KC3 Tillsättning av förvaltningschef till Förskoleförvaltningen 
Dnr 2019-00491 2.3.2.1 Programområde 1 

(Bil) 

7. KC4 Hemställan att Kommunstyrelsen tecknar avtal med ID06 AB 
för Borås Stad 
Dnr 2019-00507 1.1.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

8. PF1 Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny 
mandatperiod 
Dnr 2018-00768 1.2.2.2 Programområde 1 

(Bil) 

9. KU1 Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre. 
Dnr 2018-00645 1.1.1.1 Programområde 2 

(Bil) 

10. KU2 Elevombudets årsrapport 2018 
Dnr 2019-00075 3.5.0.1 Programområde 3 

(Bil) 

11. KU3 Äldreombudets rapport 2018 
Dnr 2019-00335 3.7.1.0 Programområde 2 

(Bil) 

12. KU4 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
Dnr 2019-00437 1.1.1.25 Programområde 1 

(Bil) 

13. M1 Försäljning av Tjärblomstret 12 
Dnr 2019-00081 3.1.2.2 Programområde 4 

(Bil) 

14. M2 Markanvisningsansökan, Fristadbostäder AB, Fristads Prästgård 
1:100  
Dnr 2018-00543 3.1.2.2 Programområde 4 

(Bil) 
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 Ärende  

15. M3 Markanvisningsansökan, AB Fristad Bygg, Fristads Prästgård 
1:100 
Dnr 2019-00070 3.1.2.2 Programområde 4 

(Bil) 

16. M4 Avsiktsförklaring, Norrby, Garvaren 15 m.fl. Kronängsparken 
Dnr 2019-00486 3.1.2.0 Programområde 4 

(Bil) 

17. E1 Ny resursfördelningsmodell förskola 
Dnr 2018-00764 1.2.4.0 Programområde 3   

(Bil) 

18. E2 Ny resursfördelningsmodell grundskola, förskoleklass och 
fritidshem 
Dnr 2018-00764 1.2.4.0 Programområde 3 

(Bil) 

19. E3 Årsredovisning 2018 
Dnr 2019-00401 3.4.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

20. E4 Förvaltning av stiftelsekapital 2018 samt översyn av regler. 
Dnr 2019-00460 2.4.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

21. E5 Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås. 
Dnr 2018-00787 1.1.2.25 Programområde 3 

(Bil) 

22. E6 Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga uttryck, 
2019. 
Dnr 2019-00261 3.6.1.25 Programområde 3 

(Bil) 

23. E7 Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors, Uppegårdsgatan 2-8 
Dnr 2019-00455 2.6.1.0 Programområde 5 

(Bil) 

24. E8 Förlängning av överenskommelse med föreningen Agape 
gällande boende för ensamkommande asylsökande unga  
Dnr 2019-00453 1.1.6.3 Programområde 2 

(Bil) 

25. E9 Nytt avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2020-2023 
Dnr 2019-00389 1.1.6.2 Programområde 2 

(Bil) 

26. E10 Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren 
(KD) och Hans Gustavsson (KD): Fri parkering för ökad 
tillgänglighet 
Dnr 2015-00690 514 Programområde 5 

(Bil) 

27. E11 Fastighet Vesslan 4, Torstenssonsgatan 8, förhyrning av lokaler 
till Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr 2019-00441 2.6.4.0 Programområde 5 

(Bil) 

28. E12 Framställan om förhyrning av lokaler för Vuxenutbildningen på 
Bryggaregatan 12. 
Dnr 2019-00458 2.6.4.0 Programområde 5 

(Bil) 



Borås Stad 
Datum 

2019-05-29 
 Sida 

5(6) 
 

 

 Ärende  

29. E13 Beslut om beslut om återbetalning av eget kapital  
Dnr 2019-00403 3.4.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

30. E14 Svar på initiativärende: Förstärkt uppsikt av Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 
Dnr 2019-00338 1.2.4.0 Programområde 1 

(Bil) 

31. E15 Ansökan om anläggningslån för bygge av servicehus och 
omklädningsrum; Borås Skidlöparklubb  
Dnr 2019-00378 3.6.7.2 Programområde 1 

(Bil) 

32. N1 Utvecklingsbidrag E-handelsstaden Borås 
Dnr 2019-00418 2.4.3.0 Programområde 1 

(Bil) 

33. SP1 Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för ett 
hållbarare Borås. 
Dnr 2018-00790 1.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

34. SP2 Utökning av naturreservatet Rya åsar. 
Dnr 2019-00462 3.2.1.4 Programområde 4 

(Bil) 

35. SP3 Detaljplan för Svensgärde 3:1, del av, Kyllared södra 
Dnr 2019-00463 3.1.1.2 Programområde 4 

(Bil) 

36. SP4 Svar på motion av Kjell Classon (S): Bygg seniorbostäder 
Dnr 2017-00549 107 Programområde 4 

(Bil) 

37. SP5 Svar på motion av Ida Legnemark (V): Bygg framtidens Borås! 
Dnr 2014-00578 231 Programområde 4 

(Bil) 

38. SP6 Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Dnr 2018-00811 3.4.2.0 Programområde 4 

(Bil) 

39. SP7 Yttrande över samråd 2 för detaljplan för Norrby, Garvaren 15 
m.fl 
Dnr 2017-00766 214 Programområde 4 

(Bil) 

40. SP8 Svar på motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och 
Annette Carlson (M): Fri parkering för en levande stadskärna. 
Dnr 2018-00557 1.1.1.1 Programområde 5 

(Bil) 

41. SP9 Svar på motion av Falco Güldenpfenning (KD): Tidsbegränsad 
fri parkering i Borås Stad 
Dnr 2013-00543 514 Programområde 5 

(Bil) 

42. SP10 Svar på motion av Hans Gustavsson (KD): Släpp parkeringen fri 
det är sommar! 
Dnr 2013-00542 514 Programområde 5 

(Bil) 

43. SP11 Miljörapport för Borås Stad 2018 
Dnr 2018-00616 3.2.1.0 Programområde 5 

(Bil) 
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 Ärende  

44. CKS1 Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser för 
Stadsledningskansliet. 
Dnr 2018-00909 3.2.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

 
 

 

 



OBS! 

Anmälningsärendena samt Delegationsbesluten finns som 
separata listor på webben 
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 Ärende  

29.  SP1 Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för ett 
hållbarare Borås 
Dnr 2018-00790 1.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

30.  SP2 Utökning av naturreservatet Rya åsar 
Dnr 2019-00462 3.2.1.4 Programområde 4 

(Bil) 

31.  SP3 Detaljplan för Svensgärde 3:1, del av, Kyllared södra 
Dnr 2019-00463 3.1.1.2 Programområde 4 

(Bil) 

32.  SP4 Svar på motion av Kjell Classon (S): Bygg seniorbostäder 
Dnr 2017-00549 107 Programområde 4 

(Bil) 

33.  SP5 Svar på motion av Ida Legnemark (V): Bygg framtidens Borås! 
Dnr 2014-00578 231 Programområde 4 

(Bil) 

34.  SP6 Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Dnr 2018-00811 3.4.2.0 Programområde 4 

(Bil) 

35.  SP7 Yttrande över samråd 2 för detaljplan för Norrby, Garvaren 15 
m.fl 
Dnr 2017-00766 214 Programområde 4 

(Bil) 

36.  SP8 Svar på motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och 
Annette Carlson (M): Fri parkering för en levande stadskärna 
Dnr 2018-00557 1.1.1.1 Programområde 5 

(Bil) 

37.  SP9 Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Tidsbegränsad 
fri parkering i Borås Stad 
Dnr 2013-00543 514 Programområde 5 

(Bil) 

38.  SP10 Svar på motion av Hans Gustavsson (KD): Släpp parkeringen fri 
det är sommar! 
Dnr 2013-00542 514 Programområde 5 

(Bil) 

39.  SP11 Miljörapport för Borås Stad 2018 
Dnr 2018-00616 3.2.1.0 Programområde 5 

(Bil) 

40.  CKS1 Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser för 
Stadsledningskansliet. 
Dnr 2018-00909 3.2.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

 

 

 

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Redovisning från Kommunstyrelsen av 

inneliggande avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Datum 

2019-05-08 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-05-08 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-05-13 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00045 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Desiree Karlsson 

Datum 

20190502 Svante Stomberg 

Kommunchef 

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 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00045 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 

avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen läggs till handlingarna.     

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 

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

inkomna ej besvarade motioner.        

Beslutsunderlag 

1. Redovisning från Kommunstyrelsen

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Kommunchef 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2018 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 

Under beredning. 

Behandlas 2020-02 

KF 2005-04-21 § 49 
2017/KS0558 050 
KC/J Po1 

Motion av Solveig Kjörnsberg (S); Kollektivavtal 
vid upphandling. Se dnr 2005/KS0393 050 

Återremiss KF 2008- 06-12 

Besvaras under 2018. 

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

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

Under politisk beredning. 

KF 2008-01-24 § 2 
2017/KS0549 107 
KC/SP Po1 

Motion av Kjell Classon (S); Bygg 
seniorbostäder. Se dnr 2008/KS0132 107 

Under beredning. 

KF 2008-02-21 § 19 
2017/KS0559 050 
J Po1 

Motion av Anders Österberg (S); Ja, till rättvisa 
avtal! Nej till löneapartheid i Borås! Se dnr 
2008/KS0225 050 

Återremiss KF 2008- 06-12 

Besvaras under 2018. 

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. 

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 2011-08-18 § 94 
2018-00557 1.1.1.1 
SP Po1 

Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) 
och Annette Carlson (M); Fri parkering för en le-
vande stadskärna. Se dnr 2011/KS0584 514 

Under beredning. 

 

KF 2012-01-26 § 2 
2018-00790 1.1.1.1 

SP Po4 

Motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett 
hållbarare Borås. Se dnr 2012/KS0122 331 
 

Politisk beredning. Finns 
SBN rapport från 
projektstudion. På gång 
mot KS 

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 

Under beredning. 

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 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2018 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

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 2012-08-16 § 106 
2018-00922 1.1.1.1 

E Po5 

Motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran 
(M), Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie 
Ekström (FP); Fimpa rätt! Se dnr 
2012/KS/KS0539 459 
 

Klar för godkännande. 

2013-02-21 § 16 
2013/KS0189 107 
E Po1 

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

Under politisk beredning. 

2013-03-21 § 27 
2013/KS0281 106 
KC/SP Po1 

Motion av Kerstin Hermansson (C); 
Landsbygdssäkra politiska beslut. 

Under beredning. 

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

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

Under beredning 

2013-08-22 § 92 
2013/KS0543 514 
SP Po5 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tidsbe-
gränsad fri parkering i Borås Stad 

Under beredning. 

 

2013-06-22 § 92 
2013/KS0542 514 
SP Po5 

Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parke-
ringen fri – det är sommar! 

Under beredning. 

 

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 

Under beredning. 

2013-11-20-21 § 141 
2013/KS0728 050 
E Po5 

Motion av Kerstin Hermansson (C); Giftfri var-
dag kräver handling 

Tas upp på KS 2019-05-06 

2013-12-19 § 150 
2013/KS0792 311 
SP Po4 

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);  
Södra torget – förtjänar mer än bussar 

Under beredning. 

 

2014-03-20 § 30 
2014/KS0291 828 
E Po4 

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt 
Eckerström (C); Bygg en modern evenmangs-
hall i Eventområdet i Knalleland 

Under beredning. 

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

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

Under beredning. 

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 



  3 

 
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2018 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

2014-08-14 § 94 
Dnr 2014/KS0578 231 
SP Po4 

Motion av Ida Legenmark (V); Bygg framtidens 
Borås! 

Under beredning. 

Avslutas som en del i Öp 

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. 

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. 

2014-09-25 § 117 
Dnr 2014/KS0678 370 
E Po5 

Motion av Kerstin Hermansson (C); Solceller 
som tak på parkeringsplatser! 

Under beredning 

2015-02-19 § 30 
Dnr 2015/KS0208 370 
E Po5 

Motion av David Hårsmar (C) och Alexander An-
dersson (C); Möjliggör markbaserad solkraft! 

Under beredning 

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 2020-02 

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. 

Under beredning 

 

KF 2015-10-15 § 156 

Dnr 2015/KS0690 514 

E Po5 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela 
Hallgren (KD) och Hans Gustavsson (KD): Fri 
parkering för ökad tillgänglighet. 

Under 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. 

KF 2016-05-26 §136 

2016/KS0447 738 

KU Po2 

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och In-
gela Hallgren (KD): Kostnadsfritt trygghetslarm i 
hemmet 

Klar för KS 

 

KF 2016-08-18 § 199 

2016/KS0540 739 

KU Po2 

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

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2018 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2016-09-29 § 234 

2016/KS0625 730 

KU Po2 

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

Under 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 

Under beredning. 

Behandlas 2020-02 

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. 

8 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 

Beredning pågår. 

KF 2017-03-16 § 43 

2017/KS0292 107 

E Po1 

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

Under politisk beredning. 

KF 2017-04-27 § 64 

2017/KS0391 439 

SP Po5 

Motion av Kjell Hjalmarsson (MP): Mindre plast i 
våra vattendrag och hav 

Under beredning. 
Eventuellt KS 6/5 2019 

KF 2017-05-18 § 100 

2017/KS0425 456 

SP Po5 

Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad Under beredning. 

 

KF 2017-06-15 § 119 

2017/KS0487 026 

PF Po1 

Motion av Tom Andersson (MP) och Hanna 
Bernholdsson (MP) Avskaffa tjänstemän - tillsätt 
tjänstepersoner 

Under politisk beredning. 

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 2017-08-17 § 137 

2017/KS0570 370 

E Po5 

Motion av Tommy Josefsson (V), Leila Pekkala 
(S), Dennis Söderberg (MP) och Tom Anders-
son (MP) Solklart Borås 

Under beredning 

KF 2017-10-19 § 178  

2017/KS0688 730 

KU Po2 

Motion av Anna Christensen (M): Fristående 
Gruppboende för yngre dementa 

Klar för KS 

KF 2018-01-18 § 2 

2018-00083 1.1.1.1 

E Po5 

Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Borås skall 
satsa på eldrivna fordon 

Klar för godkännande 

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 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2018 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

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. 

Under beredning 

2018-02-22 § 17 

2018-00166 1.1.1.1 

SP Po5 

 

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica 
Johansson (C): Central ställplats för husbilar. 

Under beredning. 
Eventuellt KS 20/5 2019 

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 

Under beredning. 

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. 

 

2018-04-12 § 63 

2018-00304 1.1.1.1 

E Po3 

Motion av Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Her-
mansson (C), Ulf Sjösten (M) och Falco Gül-
denpfennig (KD): Stärk skolbiblioteken! 

Under beredning 

2018-05-17 § 86 

2018-000371 2.8.2.25 

CKS Po1 

Motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg 
(M): Trygghetskameror på brottsutsatta platser 
för ökad trygghet 

Klar. Till KS 20/5 

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 beredning. 

2018-05-17 § 86 

2018-00393 1.1.1.1 

KU Po3 

Motion av Anne-Marie Ekström (L), Anna Sva-
lander (L) och Lotta Preijde (L): Förskolan spelar 
en viktig roll för barns lärande och språkutveckl-
ing. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 
skolan. 

KS 23/4 2019. 

2018-06-20 § 104 

2018-00493 1.1.1.1 

KU Po2 

Motion av Annette Carlson (M) och Urban Sven-
kvist (M): En socialtjänstgaranti för bättre kon-
takt mellan vårdnadshavare och socialtjänst. 

Under beredning 

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. 

2018-09-20 § 148 

2018-00645 1.1.1.1 

KU Po2 

Motion från Patric Cerny (L): Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under  
perioden 2018-11-01-2019-04-30 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

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 

2018-11-22 § 176 

2018-00712 1.1.1.1 

E 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. 

 

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. 

 

2018-11-22 § 176 

2018-00830 1.1.1.1 

E Po 5 

Motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy Jo-
sefsson (V)om att utreda en biokolanläggning i 
Borås 

Under beredning 

2018-12-19 § 207 

2018-00900 1.1.1.1 

KU Po2 

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

På remiss 

2018-12-19 § 207 

2018-00907 1.1.1.1 

PF Po1 

Motion av Leif Häggblom (SD): Ledarskap själv-
klart 

På remiss 

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 

 

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. 

Under beredning 

2019-01-17 § 2 

2019-00095 1.1.1.1 

KU Po3 

Motion från Anders Alftberg (SD) och Andreas 
Exner (SD): En bättre skola i Borås 

På remiss 

2019-02-21 § 15 

2019-00104 1.1.1.1 

E Po1 

Motion från Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD) - Professionalisera bolagsstyrel-
serna 

Klar för beslut 

2019-02-21 § 15 

2019-00119 1.1.1.1 

KU Po2 

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

På remiss 

2019-02-21 § 15 

2019-00220 1.1.1.1 

KU Po3 

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

På remiss 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under  
perioden 2018-11-01-2019-04-30 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

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 

 

 

På remiss 

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 

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 

Under beredning 

2019-03-21 § 39 

2019-00279 1.1.1.1 

PF Po1 

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

Under beredning 

2019-03-21 § 39 

2019-00280 1.1.1.1 

KU Po3 

Motion av Ida Legnemark (V): Den första jäm-
ställda generationen 

 

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! 

 

2019-04-25 §  

2019-00426 1.1.1.1 

KU Po2 

Motion av Ida Legnemark (V), Inger Landström 
(V) och Anita Spjuth (V): Motverka människo-
handel och prostitution. 

 

2019-04-25 §  

2019-00432 1.1.1.1 

E Po3 

Motion av Anders Alftberg (SD): Stärk små sko-
lor på små orter. 

 

2019-04-25 § 

2019-00433 1.1.1.1 

KU Po2 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Ar-
vidsson (KD): Kartlägg det hedersrelaterade för-
trycket. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
t o m april 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 

 

KF 2017-04-27 § 65 

2017/KS0384 269 

M Po2 

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

Under beredning. 

KF 2018-02-22 § 18 

2018-00125 1.1.1.1 

SP Po2  

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

Under beredning. 

KF 2019-03-21 § 

2019-00283 1.1.1.1 

KU Po2 

Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till 
kommunalråd Malin Carlsson (S) Mitt-
Socialdemokraterna avvecklar valfriheten 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på initiativärende: Uttalande om återvändande IS-

terrorister 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Initiativärendet är besvarat. 

 

 

Datum 

2019-05-16 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-18 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Handläggare: Peder Englund 
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  Kommunchef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peder Englund 
Handläggare 
033 357755 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00341 1.1.2.1 

  

 

Svar på initiativärende: Uttalande om återvändande IS-

terrorister 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet är besvarat.        

Ärendet i sin helhet 

Sverigedemokraterna, Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD), har vid 

Kommunstyrelsens möte 2019-03-25 ingivit ett initiativärende där de föreslår 

att Kommunstyrelsen skall anta ett uttalande om återvändande IS-terrorister. I 

initiativärendet anges tre att-satser som initiativtagarna föreslår 

Kommunstyrelsen att genomföra. 

Kommunstyrelsens svar 

Borås Stad driver redan ett långsiktigt och omfattande arbete mot 

våldsbejakande extremism. Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen gav 

genom beslut 2016 Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) i uppdrag att 

utarbeta direktiv som ska förhindra och/eller försvåra för terrorister eller andra 

som deltagit i eller stött terrorism, inom ramen för gällande lagar och 

konventioner. 

Terroristorganisationen Islamiska Staten (IS) har begått fruktansvärda och 

avskyvärda brott mot mänskligheten i Syrien och Irak, och terroristbrott genom 

olika attentat runt om i världen. De terrorister som begått dessa brott eller på 

brottsligt sätt har givit stöd till denna organisation skall lagföras via 

rättsväsendet. Detta är rättssamhällets sätt att hantera brottslighet. Borås Stads 

del i detta är att bistå rättsväsendet. 

Sveriges regering och riksdag är överens om att de befintliga lagrum som finns i 

Sverige inte räcker till och bör skärpas för att möjliggöra lagföring av de som 

begått brott till följd av våldsbejakande ideologier. Det pågår ett omfattande 

arbete för att ändra lagar och se till att straffskärpningar genomförs. 

Bakgrund om CKS uppdrag 

I det uppdrag som Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har givit 

Stadsledningskansliets avdelning CKS ingår bland annat uppdraget att försvåra 

och förhindra att organiserad brottslighet får fäste i Borås Stad. Vidare har CKS 

uppdraget att stödja och driva nätverk och samarbeten för konkreta 

brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder mot ett antal utpekade 
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områden så som kriminella nätverk, våldsbejakande extremism, våld i nära 

relation samt hedersrelaterat våld och förtryck.  

CKS har också ansvaret för genomförandet av Borås Stads Plan mot 

våldsbejakande extremism som beslutades i Kommunstyrelsen den 30 maj 

2016. I planen framgår att Borås Stad ska arbeta med förebyggande aktiviteter 

och åtgärder för att värna demokratin mot alla former av våldsbejakande 

extremism. Arbetet är och har varit inriktat mot högerextremism, den 

autonoma vänsterextremistiska och den islamistiska extremistmiljön.  

I samtliga ovan nämnda miljöer finns det individer som sympatiserar, stödjer 

och använder och/eller främjar våld för att uppnå ideologiska mål. I Planen 

framgår att arbetet med planen ska ske i samverkan med berörda nämnder i 

Borås Stad och arbetet sker dessutom i nära samverkan med Lokalpolisområde 

Borås och Säkerhetspolisen. En viktig åtgärd i detta arbete är och har varit att 

informera och utbilda Borås Stads anställda och förtroendevalda samt berörda 

styrelser och bolag om arbetet mot våldsbejakande extremism. Hittills har ca 

3000-3500 anställda i Borås Stad utbildats och informerats.  

Arbetet pågår kontinuerligt och sker i nära samverkan med berörda 

förvaltningar och bolag i Borås Stad, bland annat enligt följande: 

 Om det framkommer uppgifter om brott som begåtts i skenet av 

våldsbejakande extremism finns rutiner framtagna och kommunicerade 

både med berörda förvaltningar, nämnder, styrelser och bolag samt med 

lokalpolisområde Borås och Säkerhetspolisen. CKS ger allt stöd som är 

möjligt inom gällande lagstiftning för att lagföring av dessa individer.  

 CKS genomför bakgrundskontroller vid ansökan om 

vikariatsanställning i  Borås Stad för att bland annat förhindra och 

försvåra för individer som kan använda anställningen som plattform för 

att påverka eller sprida odemokratiska budskap.  

 I samverkan med berörda förvaltningar förhindra och försvåra för att 

utge föreningsstöd till föreningar som misstänks använda stödet till 

odemokratiska aktiviteter eller på annat sätt använder stödet i strid mot 

Borås Stads regler för föreningsstöd eller får hyra lokaler eller 

fastigheter i sådana syften. 

 Kontinuerliga kontakter med olika trossamfund, föreningar och andra 

externa nätverk i Borås för omvärldsbevakning kring våldsbejakande 

extremism.        

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens skrivelse: Svar på initiativärende: Uttalande om 

återvändande IS-terrorister 

2. Initiativärendet   
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Beslutet expedieras till 

Ingen expediering. 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 

 



Kommunstyrelsen 
2019-03-25 

Initiativärende 
 

 

Uttalande om återvändande IS-terrorister 
 

 

I och med Islamska statens fall i Syrien söker sig nu våldsbenägna terrorister tillbaka till 

Europa, Sverige och troligtvis Borås. Redan för tre år sedan gjorde Boråspolisen en 

kartläggning som visade att omkring 100 personer hyste starka sympatier med terrorgruppen 

IS. Läget är oklart och mörkertalet är stort, men det är sannolikt att återvändande från IS 

finns i Borås kommun. Kalifatets fall innebär att flyende terrorister nu söker en fristad för att 

undgå konsekvenserna av sina brott. 

Fortfarande har inte någon av de drygt 150 personer som kommit till Sverige efter sitt 

engagemang för Islamiska staten dömts för sina brott. Av dessa 150 personer har runt 50 

kommit till Västra Götaland, där Borås är en av de fem kommuner som har flest IS-

terrorister, en uppgift som Säpo bekräftat. Samtidigt har man i till exempel i Malmö, 

Borlänge, Lund och Örebro föreslagit stöd och hjälp till dessa terrorister, på samma sätt som 

man gör med individer som behöver hjälp med att komma ur vanliga kriminella nätverk. Det 

vill säga stöd kring boende, sysselsättning eller försörjning. Bland annat har Örebro kommun 

fått kritik för att ha erbjudit en praktikplats till en ung man som återvänt efter att ha varit i 

Syrien. 

Varje krona som går till de flyende terroristerna är en skam för det lilla barnet som 

mördades, för kvinnan som våldtogs och för alla andra offer för Islamiska statens framfart. 

Den moraliska kompassen går förlorad när man även målar upp förövaren som offer. 

Islamiska staten var helt öppen med att man torterade, tog slavar, våldtog och mördade i 

religionens namn. Detta visste den som anslöt sig till IS. 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunstyrelsen 
2019-03-25 

Initiativärende 
 
 

 

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta 

 

Att anta följande uttalande 

 

”Den som deltagit i, eller understött terrorism, exempelvis IS, är inte välkommen till Borås 

Stad. 

Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot det fria, demokratiska samhället 

och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp.  

Borås Stad kommer att utreda samtliga möjligheter inom lagens ramar, för att förhindra 

och försvåra utbetalning av försörjningsbidrag, hjälp med bostad, vuxenutbildning eller 

annan samhällelig service. 

Borås Stad uppmanar samtliga medlemmar inom kommunen att underrätta polis och 

Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) vid misstanke om deltagande i eller stöd till 

terrororganisationer. 

Borås Stad prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet 

och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.” 

 

Att Uppmana Kommunfullmäktige besluta att uppdra samtliga nämnder och styrelser som 

berörs av Kommunstyrelsens uttalande ovan, att utarbeta direktiv som inom lagens 

ramar förhindrar och/eller försvårar att Borås Stads resurser tas i anspråk för någon 

typ av bistånd, insats eller annat till IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött 

terrorism. 

 

Att Kommunstyrelsen tillskriver regeringen och uppmanar till att snarast forma samt 

presentera en lagändring för att omöjliggöra samhällelig service för terrorister. 

 

Att Uppmana samtliga nämnder och bolagsstyrelser att vid myndighetsutövning där 

misstanke om deltagande och/eller stöd till terrororganisationer föreligger ska beslut 

om ärendet fattas av ansvariga politiker. 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd   Ledamot, Kommunstyrelsen 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Tillsättning av förvaltningschef till 

Förskoleförvaltningen 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Ina Furtenbach Linden anställs som förvaltningschef för Förskoleförvaltningen.       

Datum 

2019-05-23 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-05-23 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00491 2.3.2.1 Programområde 01 

Handläggare: Per Olsson 

Datum 

2019-05-20 Svante Stomberg 

Kommunchef 

KC3 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Per Olsson 
Handläggare 
033 357712 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00491 2.3.2.1 

Tillsättning av förvaltningschef till 

Förskoleförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Ina Furtenbach Linden anställs som förvaltningschef för Förskoleförvaltningen.      

Ärendet i sin helhet 

Två personer har intervjuats till tjänsten som förvaltningschef till 

Förskoleförvaltningen. Tre grupper deltog i intervjuerna: Grupp 1: Presidie, 

Kommunalråd, Kommun- och personalchef - Grupp 2: Ledningsgrupp -  

Grupp 3: Fack. 

Efter en samlad bedömning föreslås att Ina Furtenbach Linden erbjuds tjänsten 

som förvaltningschef för Förskoleförvaltningen. Ina är idag utbildningschef på 

Förskoleförvaltningen i Göteborg.      

Beslutsunderlag 

1. MBL-protokoll

Samverkan 

MBL-förhandling 

Beslutet expedieras till 

1. Förskolenämnden

2. Inafurten@gmail.com

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Kommunchef 





Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Hemställan att Kommunstyrelsen tecknar avtal med 

ID06 AB för Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen tecknar avtal med ID06 AB för Borås Stad. 

Datum 

2019-05-21 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-05-21 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00507 1.1.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Karin Adamsson och Carl Morberg 

Datum 

2019-05-20 Svante Stomberg 

Kommunchef 

KC4 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Karin Adamsson 
Carl Morberg 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00507 1.1.2.0 

Hemställan att Kommunstyrelsen tecknar avtal med 

ID06 AB för Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tecknar avtal med ID06 AB för Borås Stad.      

Sammanfattning 

ID06 är ett system som hanterar lagkravet på personalliggare vid alla 

entreprenader som är högre än fyra basbelopp. ID06 är ett initiativ från 

byggbranschen som ägs av byggbranschens representanter med syfte att skapa 

ordning och reda. Som firmatecknare för Borås Stad tecknar Kommunstyrelsen 

denna typ av avtal.  

Beslutsunderlag 

1. Hemställan från Servicenämnden att Kommunstyrelsen tecknar avtal med

ID06 AB för Borås Stad

2. Allmänna bestämmelser för anslutning av Användarföretag till ID06-

systemet från Servicekontoret

Beslutet expedieras till 

1. Servicenämnden, sn.diarium@boras.se

2. Tekniska nämnden, ten.diarium@boras.se

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 

mailto:sn.diarium@boras.se
mailto:ten.diarium@boras.se
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANSLUTNING AV ANVÄNDARFÖRETAG TILL ID06-SYSTEMET 

1. BAKGRUND

1.1 ID06 AB ("ID06") utvecklar och förvaltar, tillsammans med externa parter, ett behörighets- och
informationssystem ("ID06-systemet").

1.2 Dessa allmänna bestämmelser ("Allmänna Bestämmelser") ska gälla mellan ID06 och ett
företag, en myndighet, en förening eller en annan organisation som ansluter sig till ID06-
systemet ("Användarföretaget") och ersätter de tidigare allmänna bestämmelser och
anslutningsvillkor som tillämpats av ID06 för ID06-systemet. Genom att ansluta sig till ID06-
systemet, ges Användarföretaget möjlighet att beställa ID06-kort för sina anställda, och vissa
övriga personkategorier, samt att använda de tjänster som från tid till annan tillhandahålls
inom ramen för ID06-systemet. Utöver dessa Allmänna Bestämmelser regleras användningen
av en tjänst som tillhandahålls av en extern ID06-leverantör av ID06-leverantörens villkor.

1.3 Genom att godkänna dessa Allmänna Bestämmelser och betala fastställda avgifter för
Användarföretag ansluter sig Användarföretaget till ID06-systemet. Användarföretaget
förbinder sig att fortlöpande följa dessa Allmänna Bestämmelser.

2. DEFINITIONER

I dessa Allmänna Bestämmelser ska nedanstående begrepp ha följande innebörd:

"Allmänna Bestämmelser" har den betydelse som anges i Bakgrunden; 

"Användarföretaget" har den betydelse som anges i Bakgrunden; 

"Behörig Användare" har den betydelse som anges i punkt 5.1.2; 

"ID06" avser ID06 AB, org. nr. 559052-2040; 

"ID06-ansvarig" avser den part som ansvarar för att en 
ID06-tjänst finns på arbetsplatsen; 

"ID06-kort" avser de fysiska kort, eller mobil 
motsvarighet, som används inom 
ID06-systemet; 

"ID06-leverantör" avser en leverantör som tillhandahåller en 
ID06-tjänst; 

"ID06 Portalen" avser den digitala plattform genom vilken 
ID06 tillhandhåller olika tjänster och 
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Information till Användarföretag och som 
beskrivs närmare i punkt 5; 

"ID06-systemet" har den betydelse som anges i Bakgrunden; 

"ID06 Kompetensdatabas" avser ett register över utbildningsbevis som 
förvaltas av ID06 och utgör en del av ID06-
systemet; 

"ID06 Bolagsdeklaration" avser en ID06-tjänst som tillhandahålls 
Användarföretag, varigenom ID06 
tillgängliggör information avseende företags 
ekonomiska och legala förhållanden; 

"ID06-tjänst" avser en tjänst, system eller 
applikationsutrustning som för sin funktion 
är beroende av ID06-systemet; 

"Information" avser sådan information som ID06 innehar, 
inklusive ID06 Kompetensdatabas, och som 
från tid till annan tillhandahålls 
Användarföretag via ID06 Portalen eller 
ID06-tjänst;  

"Mitt ID06" avser en lagringstjänst för elektroniska 
personalliggare inom ID06-systemet och 
som beskrivs närmare i punkt 6.8; och 

"Svartarbete" avser arbete som utförs och för vilket 
undandragande av lagstadgade skatter och 
avgifter sker, såsom exempelvis 
inkomstskatt och socialförsäkringsavgift. 

3. ID06S ÄNDAMÅL OCH ID06-SYSTEMETS SYFTE

3.1 ID06s ändamål är att skapa förutsättningar för sund konkurrens genom att utveckla och
tillhandahålla IT-system, IT-infrastruktur, IT-baserade söktjänster och annat stöd till företag,
myndigheter, och andra organisationer för att motverka Svartarbete och annan ekonomisk
brottslighet, främja säkerheten på arbetsplatser samt medverka till effektivisering av
arbetsprocesser och därigenom främja gemensamma samhällsintressen.

3.2 ID06-systemets syfte är primärt att motverka Svartarbete och annan ekonomisk brottslighet
genom att bidra till effektiv skattekontroll men även att främja säkerheten på arbetsplatser
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genom att bland annat underlätta att krav enligt arbetsmiljölagen efterlevs och medverka till 
effektivisering av arbetsprocesser genom ökade möjligheter till digitalisering. 

3.3 Kärnfunktionen i ID06-systemet är att säkerställa arbetsgivarsambandet mellan en 
arbetsgivare som uppfyller fastställda krav för att ansluta sig till ID06-systemet och en korrekt 
identifierad anställd individ. Arbetsgivarsambandet bekräftas genom att ett fysisk och, om 
arbetsgivaren så önskar, även ett mobilt ID06-kort utfärdas. På arbetsplatser kan in- och 
utpassering registreras och underlag för effektiv skattekontroll skapas. Detta sker genom att 
individens tidsloggar registreras tillsammans med arbetsgivarens organisationsnummer. 
Därutöver kan viss information tillhandahållas till Användarföretag. 

3.4 Ett villkor för att vara ansluten till ID06-systemet är att Användarföretaget: 

(a) efterlever ID06-systemets syfte;

(b) i alla väsentliga avseende följer gällande lag; samt

(c) innehar godkännande för F-skatt från Skatteverket. Undantaget från detta villkor är
staten, kommuner och landsting.

4. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTER INOM ID06-SYSTEMET

4.1 Beställning och registrering av ID06-kort

4.1.1 Beställning och registrering av ID06-kort får endast ske hos ID06-leverantör som ackrediterats 
av ID06. 

4.1.2 Användarföretag har rätt att beställa och registrera ID06-kort till anställda, för vilka 
Användarföretaget betalar lön och lagstadgade arbetsgivaravgifter (i EU-direktiv benämnt 
socialavgifter). 

4.1.3 Härutöver ska följande bestämmelser avseende beställning, registrering och giltighet för ID06-
kort gälla: 

(a) beställning av ID06-kort får endast ske för personer som har rätt att arbeta inom den
Europeiska Unionen, EES eller EFTA;

(b) för medborgare från ett land utanför den Europeiska Unionen, EES eller EFTA är ID06-
kortets giltighet villkorad av att personen innehar giltigt arbets- och
uppehållstillstånds;

(c) en arbetsgivare eller en egenföretagare, som är etablerad i annat land än Sverige och
som sänder arbetstagare eller sig själv som egenföretagare, till Sverige för arbete
under en begränsad tid, ska anmäla detta till Arbetsmiljöverkets
utstationeringsregister senast vid tidpunkten då utstationeringen påbörjas;
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(d) för personer som studerar och gör praktikinslag i yrkesinriktade utbildningar inom
yrkeshögskolan eller högskola/universitet, ska ID06-kort registreras av skolan;

(e) för elever och lärare inom gymnasieskolans program, ska ID06-kort beställas av skolan.
För ytterligare information kring kortbeställning enligt denna punkt hänvisas till
www.id06.se .

(f) för personer inskrivna på arbetsförmedlingen som gör praktik, ska ID06-kort
registreras av arbetsförmedlingen;

(g) för personer som utför arbete, helt eller delvis ideellt, inom förening eller
trossamfund, ska ID06-kort beställas och registreras av föreningen eller
trossamfundet;

(h) för personer med LMA-kort, enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
som ska utföra praktik hos ett företag, ska det ansökande företaget vid beställning av
ID06-kort bifoga kopia på personens LMA-kort och kopia på det praktikavtal som
upprättats mellan utfärdande myndighet och företaget som ska handleda personen;
och

(i) för inhyrd personal på en arbetsplats, ska ID06-kort beställas och registreras av det
uthyrande företaget.

4.1.4 Om Användarföretaget registrerar ID06-kort för annan person än de som anges i punkterna 
4.1.2 och 4.1.3 ovan eller på ett väsentligt sätt bryter mot punkt 4 i övrigt eller mot gällande 
lag, äger ID06 rätt att med omedelbar verkan spärra Användarföretagets ID06-kort från vidare 
användning. Ett väsentligt brott ska anses föreligga om det t.ex. saknas arbetsgivarsamband 
mellan ett Användarföretag och en person för vilken Användarföretaget registrerat ID06-kort, 
utan att något av undantagen i punkt 4.1.3 ovan är tillämpliga, eller om en anmälan enligt 
sagda punkt inte skett. 

4.2 Villkor för arbetsplatser där ID06-systemet används 

4.2.1 Användarföretaget ska tillse att dess anställda, eller en person som utför arbete för 
Användarföretaget med eller utan ersättning, som befinner sig på en arbetsplats där ID06-
systemet används: 

(a) innehar giltigt ID06-kort, vilket ska bäras synligt;

(b) på anmodan kan uppvisa giltig legitimation (pass eller annan legitimationshandling
med fotografi utfärdat av en myndighet eller annat organ som utfärdar allmänt
erkända och accepterade legitimationshandlingar);

(c) om det anges i kontraktshandlingarna ska Användarföretag, i förväg anmäla till ID06-
ansvarig vilka av Användarföretagets anställda som har rätt att befinna sig på
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arbetsplatsen. Föranmälan ska innehålla Användarföretagets firmanamn och 
organisationsnummer samt de anställdas namn och ID06-kortnummer. ID06-ansvarig 
äger rätten att meddela undantag från föranmälningsskyldigheten.   

(d) registrerar in- och utpassering i den elektroniska personalliggaren när så krävs enligt
lag och enligt de särskilda bestämmelser som kan gälla på arbetsplatsen;

(e) utan dröjsmål underrättar ID06-ansvarig vid upptäckt av felaktigheter och brister som
kan påverka ID06-systemets hantering;

(f) följer de ordnings- och säkerhetsbestämmelser som gäller för arbetsplatsen och

(g) i övrigt följer gällande lag och myndighetsföreskrifter.

4.2.2 Oaktat vad som anges i punkt 4.2.1 ovan, ska en person som befinner sig på arbetsplatsen 
under kortare tid och som därvid enbart lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel på 
särskilt angiven plats, inte behöva registrera in- och utpassering om inte annat följer av särskild 
överenskommelse eller särskilda bestämmelser som gäller på arbetsplatsen.  

4.2.3 Enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) kan byggherrens ansvar att tillhandahålla utrustning, 
så att en samlad elektronisk personalliggare över alla entreprenörer som är på arbetsplatsen 
kan föras, i vissa fall överlåtas. Om en sådan överlåtelse skett till Användarföretaget, ska 
Användarföretaget tillhandahålla sådan utrustning, hålla den samlade elektroniska 
personalliggaren tillgänglig för Skatteverket samt lagra uppgifterna i enlighet med kraven i 
skatteförfarandelagen så att en samlad elektronisk personalliggare för alla entreprenörer på 
arbetsplatsen kan föras.  

4.2.4 ID06-ansvarig på en arbetsplats har rätt att följa upp och kontrollera att personer på en 
arbetsplats innehar ID06-kort, att registrering av in- och utpassering sköts samt att avvisa 
personer som inte uppfyller dessa krav från arbetsplatsen. 

4.2.5 I syfte att motverka osanna intyganden samt bulvanfakturering äger 
ID06-ansvarig och Användarföretag rätt att sammanställa en lista över ackumulerad tid på 
organisationsnummernivå inom arbetsplatsen för det egna Användarföretaget samt de 
Användarföretag man har ett kontraktsförhållande med. Av sådan lista får inga 
personuppgifter eller in- eller utloggningstider framgå. ID06-ansvarig är skyldig att, när så 
påtalas av Användarföretag, bistå Användarföretag på arbetsplatsen med möjligheten att 
skapa sådan lista. Listan får inte användas för några andra än i denna punkt 4.2.5. angivna 
syften. 

4.2.6 Om inte annat framgår av kontraktshandlingarna mellan Användarföretaget och dess 
uppdragsgivare ska, på arbetsplats där ID06-systemet tillämpas, Användarföretaget utge en 
administrationsavgift till ID06-ansvarig vid varje påtalat tillfälle som någon av 
Användarföretagets anställda, eller en person som utför arbete för Användarföretaget, inte 
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kan uppvisa ett giltigt ID06-kort eller bryter mot vad som föreskrivs i punkterna 4.2.1 (b), (c) 
eller (d). Administrationsavgift utgår med 500 kr per person och dag. För brist vid tillämpning 
av skatteförfarandelagen (2011:1244) som lett till en kontrollavgift från Skatteverket får 
administrationsavgift enligt denna punkt inte uttas.      

4.2.7 Användarföretaget är skyldig att säkerställa att underleverantörer som Användarföretaget 
anlitar och underleverantörer i senare led, efterlever kraven i denna punkt 4.2 vid arbete på 
arbetsplatsen.  

4.2.8 Användarföretaget är medveten om betydelsen av att efterleva dessa Allmänna Bestämmelser 
och att det kan uppstå en väsentlig skada hos Användarföretagets uppdragsgivare eller annan 
berörd part vid brott mot dessa Allmänna Bestämmelser.  

5. ID06 PORTALEN – ANVÄNDARFÖRETAGETS FÖNSTER MOT ID06-SYSTEMET

5.1 Tillgång till ID06 Portalen

5.1.1 Genom att ansluta sig till ID06-systemet ges Användarföretaget tillgång till ID06 Portalen. I 
ID06 Portalen kan Användarföretaget ta del av Information som finns lagrad om 
Användarföretaget och dess anställda i ID06-systemet samt annan information som ID06 från 
tid till annan tillhandahåller. ID06 Portalen ger även i vissa fall möjlighet för Användarföretaget 
att importera Information till eget IT-system. 

5.1.2 Efter validering av Användarföretagets anslutning till ID06-systemet och godkännande av 
dessa Allmänna Bestämmelser, ges Användarföretaget möjlighet att ange användare som ska 
vara behöriga att för Användarföretagets räkning använda ID06 Portalen ("Behörig 
Användare"). En Behörig Användare ska anses vara behöriga att för Användarföretagets 
räkning ta del av information från ID06 och godkänna villkor för tjänster som tillhandahålls 
genom ID06 Portalen. Behandling av Behöriga Användares personuppgifter, med anledning av 
deras användning av ID06 Portalen, sker i enlighet med ID06 Integritetspolicy.   

5.1.3 ID06 förbehåller sig rätten att neka ett Användarföretag, eller en användare som 
Användarföretaget anger, anslutning till ID06 Portalen om denne tidigare blivit avstängd på 
grund av missbruk av ID06-systemet. 

5.2 Användning av ID06 Portalen 

5.2.1 För att kunna nyttja ID06 Portalen krävs att Användarföretaget innehar internetanslutning och 
utrustning som möjliggör åtkomst till ID06 Portalen. Information om tekniska krav för 
ID06 Portalen anges på www.id06.se. 

5.2.2 Användarföretaget är skyldig att iaktta ID06s anvisningar och gällande lagar och regler vid 
användning av ID06 Portalen. Användarföretaget får inte använda ID06 Portalen eller 
Information som erhålls genom portalen, och inte låta annan använda ID06 Portalen, på ett 
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sätt som orsakar skada eller annan olägenhet för ID06 eller annan part. Användarföretaget ska 
vidare tillse att brister och felaktigheter som påträffas i ID06 Portalen påtalas för ID06 utan 
dröjsmål. 

5.2.3 Den Information som Användarföretaget ges möjlighet att importera från ID06 Portalen till 
eget system kan komma att utgöra personuppgifter hos Användarföretaget. 
Användarföretaget ansvarar, i egenskap av personuppgiftsansvarig, för att den behandling av 
personuppgifter som sker i Användarföretagets verksamhet är förenlig med tillämplig 
Dataskyddslagstiftning. 

5.2.4 Användarföretaget ansvarar för att inloggningsuppgifter och lösenord till ID06 Portalen 
förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för obehöriga. 
Användarföretaget ansvarar för att hålla sina åtkomsträttigheter uppdaterade i ID06 Portalen. 
Om Användarföretaget misstänker att någon obehörig fått tillgång till Användarföretagets 
inloggningsinformation är Användarföretaget skyldig att omedelbart ändra 
inloggningsinformationen eller, om detta inte är möjligt, meddela ID06. 

5.2.5 Användarföretaget får vid sin anslutning till ID06 Portalen möjlighet att använda det specifika 
ID06-figurmärke som gäller för Användarföretag. Figurmärket kommer att finnas tillgängligt 
för Användarföretaget på Användarföretagets Mitt ID06 och får användas av 
Användarföretaget i sammanhang som är förenligt med ID06s ändamål och ID06-systemets 
syfte samt om användningen i övrigt uppfyller god sed och sker med gott omdöme. När ett 
Användarföretag inte längre är anslutet till ID06 Portalen upphör rätten att använda 
figurmärket.        

5.2.6 All användning av ID06 Portalen är spårbar. Användarföretaget ansvarar för att Behöriga 
Användares användning av ID06 Portalen och tjänsterna däri sker i enlighet med de Allmänna 
Bestämmelserna samt eventuella riktlinjer som anges i ID06 Portalen. 

5.3 Tillgänglighet och begränsningar i åtkomsten av ID06 Portalen 

5.3.1 Med undantag för planerat underhåll är ID06 Portalen normalt tillgänglig alla dygnets timmar 
året om. Vid en driftstörning ska ID06 skyndsamt vidta erforderliga åtgärder för att minimera 
effekterna av störningen. ID06 lämnar inga utfästelser eller garantier avseende 
ID06 Portalens funktionalitet eller de tjänster som tillhandahålls genom ID06 Portalen. ID06 
förbehåller sig även rätten att tillfälligt avbryta tillhandahållandet av ID06 Portalen för till 
exempel underhåll, buggrättningar och uppgraderingar. Driftinformation tillhandhålls 
löpande på www.id06.se. 

5.3.2 Om Användarföretaget brister i efterlevnaden av dessa Allmänna Bestämmelser, eller om ID06 
på goda grunder misstänker att Användarföretaget brister i efterlevnaden, har ID06 rätt att 
omedelbart blockera Användarföretagets, eller en Behörig Användares, åtkomst till 
ID06 Portalen, till dess att Användarföretaget kan påvisa att bristerna eller felaktigheterna är 
åtgärdade. ID06 ska utan dröjsmål informera Användarföretaget när åtgärd enligt denna punkt 
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5.3.2 vidtas. Vid väsentliga brister eller felaktigheter har ID06 även en rätt att säga upp 
Användarföretagets anslutning till ID06 Portalen.  

5.4 Ändringar i ID06 Portalen 

ID06 äger rätt att göra ändringar i ID06 Portalen. Sådana ändringar kan avse exempelvis 
förändringar av den tekniska lösningen för ID06 Portalen, dess utformning eller vilken 
Informations som tillhandahålls. Detta kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller 
tillkommer och att de tekniska förutsättningarna för åtkomst till ID06 Portalen eller viss 
Information ändras.  

5.5 ID06 Bolagsdeklaration 

Utöver dessa Allmänna Bestämmelser gäller särskilda villkor för användning av tjänsten 
ID06 Bolagsdeklaration.  

6. INFORMATION

6.1 Användarföretaget har rätt att använda Information som det tagit del av genom en ID06-tjänst,
för följande användningsområden:

(a) upprätthålla och uppfylla de krav avseende elektronisk personalliggare som följer av
skatteförfarandelagen (2011:1244);

(b) identifiering;

(c) försvåra förekomsten av Svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet;

(d) säkerställa att personer på arbetsplatsen innehar efterfrågad kompetens.

6.2 Användarföretaget har härutöver rätt att använda Information som erhålls genom 
ID06 Portalen för att leda och administrera arbetet i Användarföretagets verksamhet. 

6.3 Den Information som erhålls genom ID06-systemet ska användas med gott omdöme, på ett 
ansvarsfullt sätt och alltid i enlighet med gällande lag samt ID06-systemets syfte.  

6.4 Ett Användarföretag får inte använda Information i ID06 Kompetensdatabas avseende 
individer kopplade till ett annat Användarföretag enligt punkt 4.1, i rekryteringssyfte eller för 
att bygga en egen kompetensdatabas. Information från ID06 Kompetensdatabas får endast 
användas lokalt på en arbetsplats. 

6.5 ID06 strävar efter att Informationen ska vara av god kvalitet och tillhandahållas med hög 
tillgänglighet. Användarföretaget informeras dock om att: 

(a) Informationen har registrerats av fristående ID06-leverantörer. Även om ID06 genom
avtal har ställt höga krav på att registreringen av Information ska vara korrekt, har
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registreringen skett utan ID06s medverkan eller direkta kontroll. ID06 kan därför inte 
garantera kvaliteten på Informationen eller att Informationen i övrigt är korrekt, 
fullständig eller aktuell och 

(b) ID06 gör inga utfästelser avseende tillgängligheten av den Information som
tillhandahålls.

6.6 Användarföretaget uppmanas att rapportera felaktiga uppgifter i Informationen till ID06 på 
sätt som anges på ID06 Portalen. 

6.7 Användarföretaget ska, utöver vad som anges i denna punkt 6, följa de allmänna riktlinjer för 
användning av Information som anges på ID06 Portalen. 

6.8 Mitt ID06 – en samlad lagring av elektroniska personalliggare 

6.8.1 I syfte att förenkla för Användarföretaget att uppfylla de bevarandekrav för elektroniska 
personalliggare som följer av skatteförfarandeförordningen (2011:1261) samt att följa 
gällande lag, tillhandahåller ID06 tjänsten Mitt ID06 till Användarföretaget. I Mitt ID06 samlas 
Användarföretagets alla elektroniska personalliggare som upprättats i en ID06-tjänst. På detta 
sätt erbjuds Användarföretaget en möjlighet att på ett och samma ställe, Mitt ID06, få en 
överblick av Användarföretagets samtliga personalliggare upprättade inom ID06-systemet. 

6.8.2 I syfte att upprätta Mitt ID06, uppdrar Användarföretaget åt ID06 att: 

(a) tillhandahålla en lagringstjänst, utifrån bevarandekraven i skatteförfarande-
förordningen (2011:1261), samt inhämta en kopia av Användarföretagets elektroniska
personalliggare, från ID06-leverantörer;

(b) bistå Användarföretaget med sådan information som efterfrågas av myndighet vid
kontroll; och

(c) genomföra kontroller och analyser av Mitt ID06 i syfte att för att hjälpa
Användarföretaget att upptäcka felaktigheter, såsom dubbelregistreringar, agerande i
strid med lag eller myndighetsbeslut, eller sådana övriga brister, som
Användarföretaget skäligen bör känna till.

6.8.3 ID06 ges en rätt att (i) genomföra analys av Användarföretagets Mitt ID06 om det sker i helt 
anonymiserad och aggregerad form; samt (ii) använda de uppgifter som lagras i Mitt ID06 för 
andra tjänster inom ID06-systemet som är förenliga med ID06s ändamål och ID06-systemets 
syfte som anges i punkt 3. ID06 ska härvid särskilt beakta och ta hänsyn till den sekretess som 
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kan råda enligt punkt 12 och i den mån personuppgifter behandlas är ID06 
personuppgiftsansvarig och behandlingen ska ske i enlighet med ID06 Integritetspolicy. 

6.8.4 Behandling av personuppgifter i Mitt ID06 regleras av bilaga 1 (Personuppgiftsbiträdesavtal). 

7. REVISION

ID06 har rätt att följa upp och kontrollera Användarföretagets användning av ID06-systemet i
syfte att säkerställa efterlevnad av dessa Allmänna Bestämmelser. Användarföretaget ska efter
bästa förmåga tillhandahålla den information samt den övriga assistans som rimligen kan
behövas för sådan kontroll.

8. BETALNING AV AVGIFTER

Användarföretaget ska erlägga betalning av avgifter till ID06 enligt vid var tid gällande prislista
(anges på www.id06.se) på det sätt som framgår av utställd faktura. De priser som ID06
tillämpar ska vara skäliga och eventuella prishöjningar ska meddelas Användarföretaget, i god
tid innan ändring träder ikraft, på ID06 Portalen och på www.id06.se. Vid försenad betalning
har ID06 rätt att begära en administrativ avgift motsvarande kostnaden för hanteringen den
försenade fakturan.

9. UPPSÄGNING AV ANSLUTNING

9.1 Användarföretaget har rätt att när som helst säga upp sin anslutning till ID06-systemet genom
att skriftligen meddela ID06 härom. Sådan uppsägning träder ikraft trettio (30) dagar efter att
Användarföretaget meddelat ID06 sin uppsägning.

9.2 Om Användarföretaget säger upp sin anslutning till ID06-systemet upphör Användarföretagets
rätt att använda ID06 Portalen, samt övriga tjänster anslutna till ID06-systemet, när
uppsägningen träder ikraft.

9.3 ID06 har rätt att säga upp Användarföretagets anslutning till ID06-systemet om denne:

(a) inte betalar avgifter enligt punkt 8 ovan;

(b) i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt dessa Allmänna
Bestämmelser och inte vidtar full självrättelse, när så är möjligt, inom tio (10)
arbetsdagar efter mottagande av skriftlig begäran härom;

(c) försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, inleder företagsrekonstruktion, träder
i likvidation, ställer in sina betalningar eller annars kan antas ha kommit på obestånd;

(d) agerar, eller underlåter att agera, och sådant agerande eller underlåtenhet i väsentligt
avseende motverkar, eller står i strid med ID06-systemets syfte eller



Version 2-2019 (utgiven18 april 2019) 

(e) agerar, eller underlåter att agera, och sådant agerande eller underlåtenhet står i strid
med gällande lagstiftning eller är föremål för myndighetsutredning som rör
lagöverträdelse, och sådan överträdelse av lag är väsentlig, och riskerar att skada
trovärdigheten för ID06-systemet.

9.4 Uppsägning enligt punkt 9.3 ovan ska vara skriftlig och träder ikraft med omedelbar verkan 
eller vid sådan senare tidpunkt som ID06 meddelar. 

10. ANSVAR

10.1 ID06s ansvar för skada som Användarföretaget lider med anledning av dennes användning av 
ID06-systemet är begränsat till ersättning för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit 
som en direkt följd av ID06s vårdslöshet. ID06 ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom 
exempelvis utebliven vinst eller nytta, minskad omsättning, förlust av data, skada på tredje 
mans egendom, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredje man, eller annan följdskada 
samt skada som icke rimligen kunnat förutses av ID06. Härutöver är ID06s ansvar begränsat till 
en miljon (1 000 000) kronor. 

10.2 Användarföretaget äger endast rätt att göra gällande fel eller brist enligt denna punkt 10 ovan 
om Användarföretaget gett ID06 skriftligt meddelande härom senast en (1) månad efter att 
Användarföretaget märkt, eller bort märka, grunden för kravet. 

11. ÄNDRING AV VILLKOREN

ID06 förbehåller sig rätten att ändra eller göra tillägg i dessa Allmänna Bestämmelser.
Ändringar ska meddelas Användarföretaget via ID06 Portalen eller till Användarföretagets
registrerade adress eller den postadress, eller e-postadress, som Användarföretaget uppgivit
vid anslutning till ID06-systemet, senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft. ID06 ska
dock äga rätt att genomföra ändringar av icke-materiell natur samt ändringar och tillägg som
föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

12. SEKRETESS

12.1 Respektive part ska iaktta sekretess avseende uppgifter om motpartens verksamhet som 
skriftligen är märkta som konfidentiella eller som uppenbarligen är av konfidentiell natur. Part 
har dock rätt att, med sekretessförbehåll, delge sådan information till sina rådgivare. 

12.2 Sekretessen ska dock inte gälla sådan information som (i) part rimligen behöver lämna ut till 
tredje part för att kunna fullgöra sina åtaganden under de Allmänna Bestämmelserna; (ii) vid 
tiden för överlämnandet var eller därefter blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott 
mot detta sekretessåtagande; (iii) lämnats till part eller dess ombud av en tredje man, som 
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äger rätt att lämna ut sådan information utan brott mot sekretessåtagande; eller (iv) var känd 
för part redan innan överlämnandet från den andra parten.  

13. ÖVRIGT

13.1 Överlåtelse 

Användarföretaget får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna 
Bestämmelser utan ID06s skriftliga samtycke. 

13.2 Meddelanden 

13.2.1 Uppsägning och andra meddelanden ska ske genom rekommenderat brev eller elektroniskt 
meddelande till nedanstående adress: 

ID06 AB, att: Compliance, Box 13144, 103 03 Stockholm eller via e-postadress till 
compliance@id06.se. 

Användarföretagets registrerade adress eller den postadress, eller e-postadress, som 
Användarföretaget uppgivit vid anslutning till ID06-systemet. 

13.2.2 Ett meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda (i) om avsänt med rekommenderat 
brev; tre (3) dagar efter avsändandet för postbefordran; och (ii) om avsänt med elektroniskt 
meddelande kommit till mottagarens elektroniska adress. 

13.2.3 Med undantag för meddelande som rör uppsägning, spärrning eller blockering av 
Användarföretagets möjligheter att nyttja ID06-systemet, ska ID06 även ha rätt att 
kommunicera med Användarföretaget via ID06 Portalen. 

13.3 Eftergivande av rättigheter 

Parts dröjsmål med eller underlåtenhet att verkställa, utöva eller fullfölja någon rättighet enligt 
dessa Allmänna Bestämmelser eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till 
avtalet mellan parterna ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende. Parts 
eftergift av rättighet eller påföljd, eller avstående från att utnyttja viss rättighet eller påtala 
visst förhållande ska i varje enskilt fall vara skriftlig och vederbörligen undertecknad av sådan 
part för att vara gällande. 

13.4 Bestämmelses ogiltighet 

Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Bestämmelser helt eller delvis anses ogiltig eller ej 
verkställbar ska bestämmelsen i övriga delar liksom alla övriga bestämmelser i dessa Allmänna 
Bestämmelser vara gällande. För sådant fall ska parterna lojalt förhandla med varandra i syfte 
att, om möjligt, överenskomma om nödvändiga förändringar av dessa Allmänna Bestämmelser 
för att vidmakthålla dess struktur, syfte och anda. 
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14. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG 

14.1 Tvister som uppstår i anledning av dessa Allmänna Bestämmelser ska slutligt avgöras genom 
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). 
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets 
svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att 
Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden 
ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för 
förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten med undantag för regler om 
lagval. Parterna är dock fria att väcka talan vid allmän domstol avseende betalning enligt punkt 
8 ovan. 

14.2 Information, skriftlig såväl som muntlig, som utgör underlag, beslut eller dom i tvisten ska 
behandlas med sekretess av båda parter och får således inte offentliggöras eller på annat sätt 
avslöjas utan skriftlig överenskommelse. 

________________  
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BILAGA 1 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL – MITT ID06 

För den behandling av personuppgifter som sker i samband med tillhandahållandet av tjänsten 
Mitt ID06, ska ID06 anses vara personuppgiftsbiträde och Användarföretaget 
Personuppgiftsansvarig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning1.  

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas inom ramen för Mitt ID06 är 
de uppgifter som finns i en elektronisk personalliggare och som ska bevaras enligt kraven i 
skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Kategorier av registrerade är individer som 
innehar ID06-kort. Personuppgifterna kommer att behandlas (genom lagring, bearbetning, 
test, analys och överföring) för ändamålet att tillhandahålla tjänsten Mitt ID06 såsom den 
beskrivs i Allmänna Bestämmelser punkt 6.8. ID06s åtagande att bevara Användarföretagets 
elektroniska personalliggare upphör samtidigt som bevarandekravet enligt 
skatteförfarandeförordningen (2011:1261) upphör. 

ID06 åtar sig att endast behandla personuppgifter som denne får tillgång till, eller överföra 
personuppgifter till länder utanför EU/EES eller en internationell organisation, utifrån 
Användarföretagets dokumenterade instruktioner, tillämplig personuppgiftslagstiftnings krav, 
och enbart för att tillhandahålla tjänsten Mitt ID06 såsom den beskrivs i Allmänna 
Bestämmelser punkt 6.8. ID06 får dock utan instruktion genomföra behandling som krävs 
enligt unionsrätten eller nationell rätt i en medlemsstat som Leverantören omfattas av, men 
ska i ett sådant fall informera Användarföretaget om detta krav innan uppgifterna behandlas, 
såvida ID06 inte är förhindrad att ge information med hänvisning till ett viktigt allmänintresse 
enligt denna rätt. ID06 åtar sig härutöver att: 

(a) säkerställa att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig
att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt;

(b) vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda de
personuppgifter som behandlas i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning
(artikel 32 GDPR);

(c) med tanke på behandlingens art, hjälpa Användarföretaget genom lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder, i den mån detta är möjligt, så att Användarföretaget kan
fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades
rättigheter i enlighet med kapitel III GDPR, och om Användarföretaget så begär bereda
registrerade tillgång till sina uppgifter i Användarföretagets elektroniska
personalliggare;

1 Från den 25 maj 2018 gäller inom EU och EES Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (General Data Protection Regulation) (”GDPR”). Dessförinnan gäller personuppgiftslagen (1998:204)som implementerar direktiv 
95/46/EG. 
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(d) bistå Användarföretaget med att tillse att skyldigheterna enligt artiklarna 32-36 GDPR 
fullgörs, med beaktande av typen av behandling och den information som ID06 har att 
tillgå; 

(e) beroende på vad Användarföretaget väljer, radera eller återlämna alla 
personuppgifter till Användarföretaget efter det att ID06s åtaganden har avslutats, och 
radera eventuella kopior, såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt 
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt (om inget val gjorts när ID06s 
åtaganden har upphört ska denne ha rätt att radera personuppgifterna); och 

(f) ge Användarföretaget tillgång till all information som krävs för att visa att de 
skyldigheter som fastställs i tillämplig personuppgiftslagstiftning har fullgjorts samt 
möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av 
Användarföretaget eller av en revisor som bemyndigats av Användarföretaget. ID06 
ska omedelbart informera Användarföretaget om ID06 anser att en instruktion strider 
mot tillämplig personuppgiftslagstiftning. 

ID06 ska informera Användarföretaget om de tekniska och organisatoriska åtgärder som 
vidtagits i syfte att skydda de personuppgifter som behandlas för dennes räkning. Om ID06 
avser att ändra sina tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt som kan inverka 
på skyddet för personuppgifterna ska Användarföretaget informeras om detta innan sådana 
åtgärder vidtas. 

ID06 ges rätt att vid utförandet av sina åtaganden som innefattar behandling av 
personuppgifter anlita underleverantör. I förhållande till de underbiträden som anlitas åtar sig 
ID06 att ingå avtal om personuppgiftsbehandling på villkor som motsvarar detta 
personuppgiftsbiträdesavtal. Om underleverantörer befinner sig i tredje land åtar sig ID06 att 
teckna ett, för Användarföretagets räkning och mandat, så kallat Data Transfer Agreement som 
inkluderar EU-kommissionens standardklausuler. ID06 ansvarar för underleverantörens 
behandling av personuppgifter såsom för egen räkning. 

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning ska personuppgifter raderas (gallras) så snart 
ändamålet för vilket de samlades in har fullgjorts, om inte det framgår av andra lagkrav att 
data måste sparas för en viss period. Användarföretaget ansvarar för att radering av 
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personuppgifter sker. ID06 ska dock utan dröjsmål radera sådan information för vilket 
lagringskrav enligt skatteförfarandeförordningen (2011:1261) har uppfyllts.  

I den mån Användarföretaget genom instruktion ställer krav på ID06s behandling av 
personuppgifter, som går utöver ID06s ordinarie rutiner för sin verksamhet och tjänsten Mitt 
ID06, ska ID06 ha rätt till skälig ersättning från Användarföretaget för kostnader som uppstår. 

Generell information rörande behandling av personuppgifter i Mitt ID06 kommer att hållas 
tillgänglig på ID06 Portalen. 

________________ 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Översyn av samtliga nämndreglementen i samband 

med ny mandatperiod 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Fastställa reviderade reglementen för följande nämnder enligt upprättat förslag: 
Arbetslivsnämnden 
Fritids-och folkhälsonämnden 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
Individ-och familjeomsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kulturnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Miljö-och konsumentnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Sociala omsorgsnämnden 
Stadsrevisionen 
Tekniska nämnden 
Vård-och äldrenämnden 
Överförmyndarnämnden 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
 
Datum 

2019-05-24 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

PF1 



 

 

Diarienummer: KS 2018-00768 1.2.2.2 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2019-05-07 Per Olsson   

  Avdelningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(10) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Översyn av samtliga nämndreglementen i samband 

med ny mandatperiod 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa reviderade reglementen för följande nämnder enligt upprättat förslag: 

Arbetslivsnämnden 

Fritids-och folkhälsonämnden 

Förskolenämnden 

Grundskolenämnden 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

Individ-och familjeomsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Kulturnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden 

Miljö-och konsumentnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Servicenämnden 

Sociala omsorgsnämnden 

Stadsrevisionen 

Tekniska nämnden 

Vård-och äldrenämnden 

Överförmyndarnämnden 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 

     

Sammanfattning  

Av ingressen i reglementena framgår att reglementet 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. I anledning härav har samtliga reglementen gåtts igenom för 
revideringsförslag.  
 
Reglementenas struktur har setts över och justerats för att få en enhetlighet i 
utformningen. Rubrikerna har uppdaterats. 
 



Borås Stad 
  Sida 

2(10) 

 

 

Utgångspunkten för översynen har varit att uppdatera lagändringar, att 
komplettera med verksamhetsområden som nämnderna har hand om idag men 
som inte funnits med i reglementet samt att rent språkligt se över reglementena.  
Gränsdragningsfrågor, organisationsfrågor eller nya verksamhetsområden har 
inte varit föremål för revideringen då detta kräver separata utredningar. 
 
Förvaltningarna har i en första omgång haft möjlighet att lämna synpunkter i en 
så kallad kontorsremiss. Därefter har Stadsledningskansliet tagit fram förslag 
som skickades till nämnderna för yttranden.  
 

Ärendet i sin helhet 

 

Arbetslivsnämnden 

Nämnden tillstyrker förslagen till revidering av nämndens reglemente och det gemensamma 

reglementet med tillägget att arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck läggs till i nämndens 

reglemente. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

Under rubriken Verksamhet och uppdrag har relationsvåldsenheten lagts till efter 

att förvaltningen i förvaltningsremissen påpekat att detta område saknats och 

att en sådan enhet idag redan finns. Efter nämndens synpunkt om att även 

uppgiften om hedersrelaterat våld saknats i reglementen föreslås att en 

komplettering vad gäller uppgiften görs. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Nämnden tillstyrker förslagen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

Uppgiften om att nämnden avger yttranden efter remiss från 

Lotteriinspektionen har tagits bort då det framkommit att det är Miljö-och 

konsumentnämnden som gör detta idag. 

 

Förskolenämnden 

Nämnden tillstryker förslagen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

Uppgiften om ansvar för samordning av familjecentraler är tillagt i reglementet 

efter påpekande från förvaltningen. Detta är en uppgift som nämnden sedan 

tidigare ansvarar för.  

 

Grundskolenämnden 

Nämnden tillstyrker förslagen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

Inga förslag till ändringar lämnas.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Nämnden tillstyrker förslagen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

I Gymnasie-och vuxenutbildningsreglementet föreslås att tre uppgifter under § 

2 utgår. Dessa tre uppgifter återfinns istället i det gemensamma reglementet. 

Vilka dessa uppgifter är framgår av det spårbara förslaget till det gemensamma 

reglementet. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Nämnden tillstyrker förslagen med förbehållet att skrivningen rörande nämndens uppdrag 

borde kunna specificeras och göras tydligare vad gäller Individ-och familjeomsorgsnämnden.  

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

Efter nämndens synpunkt föreslås reglementet kompletteras med vilka andra 

nämnder i det sociala klustret som har uppgifter enligt Socialtjänstlagen.  

 

Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

Reglementet föreslås kompletteras i enlighet med de lagändringar i 

kommunallagen som gjorts när det gäller Kommunstyrelsen uppsiktsplikt och 

avtalssamverkan. Uppgiften enligt den nya Spellagen (tidigare Lotterilagen) där 

Kommunstyrelsen, utöver att fatta beslut, även ska utöva tillsyn över 

lotteriverksamhet inom kommunen, föreslås läggas till.  

Tillägg av uppgiften rörande E-arkiv som infördes 2018 föreslås läggas till.  

Ett förtydligande vad gäller uppgiften att utse vikarier för förvaltningscheferna 

föreslås för att stämma överens med Kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

Krisledningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

I förslaget föreslås nämnden bestå av fem ledamöter och fyra ersättare 

bestående av kommunalråden och gruppledaren. I nuläget är Kommunstyrelsen 

också Krisledningsnämnden. Att minska på antalet platser i 

Krisledningsnämnden gör att nämnden har lättare att bli beslutsmässig.  

 

Kulturnämnden 

Nämnden tillstyrker reglemente med följande justeringar: 

Under rubriken Målet med verksamheten ska under första punkten ”biograf Röda Kvarn” 

formuleras om till ”Publika möten inklusive bland annat Röda Kvarn”. (Publika möten 

utgör en Ny verksamhet från och med 2019-01-01).  
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Under den andra punkten stryks ”publika möten” och ersätts med begreppet 

”publikutveckling”. Under punkten 5, samma rubrik, ska ordet ”utsmyckning” ändras till 

”gestaltning”, vilket nämnden menar är det vedertagna begreppet idag.  

Under rubriken Verksamhet och uppdrag föreslås ordet ”anslag” under första punkten 

ändras till ”bidrag” och under tredje punkten ordet ”utsmyckning” ändras till ”gestaltning”. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

I förslaget har det gjorts strykningar avseende Biblioteksverksamheten då denna 

verksamhet nu ligger under en och samma huvudman samt Musikskolan i 

Fristad har strukits då denna ingår i Borås Kulturskola. 

Efter nämndens synpunkter har ordet gestaltning lagts till ordet utsmyckning. 

Även ordet anslag har ändrats till bidrag.  

Publika möten; uppdraget är att främja att människor bland annat kommer till 

den verksamhet som nämnden är huvudman för. Sedan 2019 har 

Kulturnämnden skapat en särskild avdelning vid namn Publika möten. Med 

anledning av detta föreslår Kommunstyrelsen att uppdraget läggs under § 1 

punkt 2.  

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Nämnden tillstyrker förslagen 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

Endast redaktionella ändringar har gjorts. 

 

Miljö- och konsumentnämnden 

Då synpunkterna ifrån Miljö-och konsumentnämnden är omfattande 

kommenteras varje ändring nedan och var för sig. 

 

§ 1 Målet med verksamheten 
Nämnden föreslår en omformulering under målet med verksamheten till 
följande: Miljö- och konsumentnämnden ska säkerställa att verksamheter följer lagar och 
regler så att människors hälsa och miljön skyddas. Nämnden ska även vara med och bidra 
till att Borås Stad blir en ledande kommun inom miljö- och hållbarhetsområdet.  
 
I visionen finns det angivit att staden ska arbeta för en hållbar utveckling där 
de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. I det 
gemensamma reglementet föreslås i ärendet en skrivning om att samtliga 
nämnder ska verka för visionen. Formuleringen om att säkerställa att 
verksamheter följer lagar och regler kan misstolkas och uppfattas som att 
nämnden inte ägnar sig åt myndighetsutövning emot enskild. 
Kommunstyrelsen föreslår med anledning av det ovannämnda att inte 
tillmötesgå detta nämndens förslag.  
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 

Nämnden har föreslagit följande formulering av texten under rubriken § 2 I 
den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, 
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åligger det Miljö- och konsumentnämnden att fullgöra kommunens uppgifter enligt…... 
Kommunstyrelsen föreslår att inte tillmötesgå nämnden vad gäller detta 
förslag utan anser att den formulering som finns i reglementet är tillräcklig 
där ett förslag om en hänvisning till miljöbalken har lagts till. 
 
Nämnden föreslår att strukturen på lagarna blir tydligare genom att lagarna 
räknas upp en och en. Kommunstyrelsen föreslår att denna synpunkt 
tillmötesgås.  
 

Nämnden föreslår under rubriken § 2 Verksamhet och uppdrag att uppdraget 

om konsumentrådgivning och budget-och skuldrådgivning uppdateras med 

hänvisning till aktuella lagar, samt att uppgiften flyttas ifrån § 1 till § 2.  

Kommunstyrelsen föreslår att tillmötesgå nämnden genom att flytta uppgiften 

till § 2 och komplettera med laghänvisningarna exklusive paragrafhänvisningar. 

 
Nämnden vill ha en utökad formulering kring konsumentfrågorna med 
följande mening:  
Ge vägledning i allmänna konsumentfrågor, arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion, 

bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja, stödja och samordna 

konsumentintressena inom kommunen. Kommunstyrelsen föreslår istället 

formuleringen; ”Svara för kommunens konsumentrådgivning”. Detta för att det 

blir tydligare och inte för detaljerat, då verksamhetsplaner och särskilda 

satsningar för konsumentrådgivningen kan komma ändras, men inte själva 

uppdraget.  

 

Nämnden föreslår en omformulering av uppgiften kring miljöstrategiska frågor 

på följande sätt;  

Istället för nuvarande skrivning; ”Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och 

samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska medverka i planering där 

miljöstrategiska frågor berörs” föreslår nämnden följande text; ”att ha en drivande 

och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska frågor och i samråd med berörda parter 

utarbeta och underställa kommunfullmäktige förslag till styrdokument inom området.”  

Kommunstyrelsen har ett ledningsansvar och ska ha ett hela staden perspektiv 

och väga samman olika intressen för att verka för Borås Stads bästa. 

Kommunfullmäktige har beslutat att det är Kommunstyrelsen som har 

uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor, vilket också styrelsen 

gör. Formuleringen som Miljö-och konsumentnämnden föreslår ger intrycket av 

att nämnden är direktunderställd Kommunfullmäktige när det gäller de 

miljöstrategiska frågorna och fråntar det ledningsansvar som Kommunstyrelsen 

har. Kommunstyrelsen föreslår att formuleringen ”Kommunstyrelsen har 

uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska 

medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs” ska stå kvar och att inte 

tillmötesgå nämndens förslag.  

 

§ 3 Övrigt  

Nämnden vill under § 3 Övrigt lägga till följande 
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- i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte föreskriver 

annat åligger det miljö- och konsumentnämnden även att arbeta med hållbar 

utveckling vilket innefattar följande:  

Kommunstyrelsen föreslår att inte tillmötesgå nämndens förslag då det framgår 

av det gemensamma reglementet att alla nämnder ska arbeta för hållbar 

utveckling. 

 

Nämnden vill lägga till följande uppdrag i reglementet som nämnden har 

erhållit av Kommunfullmäktige och som återfinns i nämndens budget: 

- arbeta med utökad miljöinformation/utbildning samt ge stöd till Borås Stads 

verksamheter i deras miljöarbete, 

- leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås Stads nya 

miljömål, 

- samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom hållbarhetsområdet, 

- arbeta med miljöövervakning inom luft, vatten och mark. Inklusive 

representera Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet, samt samordna 

vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot vattenråden,  

- förvalta Borås Stads naturvårdsfond,  

 

Då det är praxis i Borås Stad att Kommunfullmäktige kan ge uppdrag till 

nämnderna i budgeten utan att de föranleder en ändring i reglementena gör 

Kommunstyrelsen bedömningen att de föreslagna kompletteringen av uppgifter 

inte ska framgå av reglementet. Möjligtvis så kan man framöver gå igenom 

samtliga nämndernas uppdrag och göra en bedömning om huruvida dessa bör 

införlivas i respektive nämnds reglemente.  

 

Nämnden vill även att uppgiften att arbeta med energi-och klimatrådgivning läggs till i 

reglementet. Kommunstyrelsen föreslår att inte tillmötesgå nämndens förslag.  

 

Nämnden föreslår att uppgiften att Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och 
renhållningsfrågor som närmare anges i gällande kommunala renhållningsordning tas bort. 
Kommunstyrelsens bedömning är uppgiften ska stå kvar då ansvaret inte har 
ändrats. 

Nämnden ställer sig frågande till varför de har hand om Bostad Borås, då det inte har något 
att göra med nämndens ansvarsområden. Nämnden menar att om det är kommunfullmäktiges 
mening att nämnden ska ansvara för detta frivilliga uppdrag så bör detta tas med i nämndens 
reglemente. Dessutom behöver nämnden få ekonomiska medel för att upprätthålla 
verksamheten. Kommunstyrelsen gör bedömningen att detta är en 
organisationsfråga och inte en revideringsfråga och att frågan får tas upp särskilt 
i annat ärende efter nämndens initiering.  

Kommunstyrelsen föreslår att uppgiften att nämnden ska ”besvara remisser 
från Spelinspektionen” läggs till då det är en uppgift som nämnden redan gör 
idag. Två strykningar föreslås ”följa utvecklingen i kommunen i miljö- och 
hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de förslag och bereda de ärenden 
som är påkallade eller ankommer på kommunen ”och ”medverka i planering där 
frågor inom nämndens ansvarsområde berörs” då båda dessa uppgifter framgår 
av det gemensamma reglementet. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämnden tillstyrker förslagen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

Plan-och bygglagen har ändrats vilket har gjort att laghänvisningarna är fel. 

Enkelt planförfarande finns inte längre vilket har tagits bort. Lagen om 

exploateringssamverkan har upphört, vilket också har strukits ur reglementet. 

Felaktiga namn har ändrats.  

 

Servicenämnden 

Nämnden tillstryker förslagen med ett förslag om följande tillägg under 1 § Målet med 

verksamheten: 

- Att vara Borås Stads förstärkningsresurs vid samhällsstörningar och extraordinära 

händelser och övriga insatser vid kris kopplade till nämndens uppgifter. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

I förslaget till revideringen av det Gemensamma reglementet för 

Kommunstyrelsen och nämnderna föreslås följande skrivning till: 

Nämndens verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för 
mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen.  
Då skrivelsen i det gemensamma reglementet är snarlikt det som 
Servicenämnden föreslås ingen ändring i denna del. 
 

Sociala omsorgsnämnden 

Nämnden tillstryker förslagen. Dock har nämnden framfört följande kommentarer: 

Det pågår en utvärdering och uppföljning av förändrade ansvarsgränser mellan Sociala 
omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden som förväntas vara klar halvårsskiftet 2019.  
Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå justeringar i föreslaget 

reglemente så avser nämnden att återkomma till Kommunfullmäktige med detta under 

mandatperioden. 

Nämnden noterar också att nuvarande lag om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och 

Socialtjänstlagen (Sol) är under utredning och förändringar i dessa på sikt kan påverka 

reglementets utformning. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

I Sociala omsorgsnämndens reglemente har det inte gjorts några förslag till 

ändringar.  

 

Stadsrevisionen 

Stadsrevisionen har i sitt remissvar uppgivit följande: Det finns i Sverige en 

etablerad praxis i merparten av landets kommuner som innebär att ordföranden i 

revisorsgrupperna hämtas ur minoriteten i fullmäktige. Revisorskollegiet anser pga. härav att 
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de formuleringar som rör hur ordföranden i revisorsgrupperna ska utses i § 4 bör vara kvar i 

reglementet. Lydelsen kan med fördel flyttas till § 3.  

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

Efter synpunkter ifrån Stadsrevisionen i förvaltningsremissen har 

förtydliganden gällande revisorernas yttranderätt i Kommunfullmäktige 

föreslagits. Förslaget omfattar även att revisionen måste säkerställa att hela 

Kommunfullmäktige får del av rapporterna, rapportsammandrag och missiv. 

Ett förtydligande har gjorts om vem som skriver under skrivelserna (missiven) i 

förslaget. Att revisorskollegiet är personuppgiftsansvariga och utser 

dataskyddsombud har lagts till i förslaget. 

Stadsrevisionens synpunkt om hur ordföranden utses i revisorsgruppen 

tillgodes i förslaget och är kvar under § 4. 

 

Tekniska nämnden 

Nämnden tillstyrker förslagen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

I Tekniska nämndens reglemente föreslås inte några ändringar.  

 

Valnämnden 

Nämnden tillstyrker remissen med förslaget att EU-medlemskapet ändras till 
Europaparlamentsvalet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

Då detta är en ny lydelse enligt vallagen ändras förslaget till reglementet enligt 

nämndens förslag, i övrigt föreslås inga ändringar.  

 

Vård- och äldrenämnden 

Nämnden tillstyrker förslagen. Nämnden lämnar dock följande kommentarer; 

Det pågår en utvärdering och uppföljning av förändrade ansvarsgränser mellan Sociala 
omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden som förväntas vara klar halvårsskiftet 2019.  
Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå justeringar i föreslaget 

reglemente så avser nämnden att återkomma till Kommunfullmäktige med detta under 

mandatperioden. 

Nämnden noterar också att nuvarande lag om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och 

Socialtjänstlagen (Sol) är under utredning och förändringar i dessa på sikt kan påverka 

reglementets utformning. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

I Vård-och äldrenämndens reglemente föreslås inte några ändringar.  
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Överförmyndarnämnden 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

I Överförmyndarnämndens reglemente föreslås inte några ändringar.  

 

Gemensamt reglemente för nämnderna och styrelsen 

Revisorskollegiet konstaterar att reglerna för vilka som ska sitta i presidier regleras i det 

gemensamma reglementet för vissa nämnder. Det finns i förslaget ett antal nämnder som inte 

regleras i det gemensamma reglementet (de nämnder som har under nio ledamöter ex. 

Överförmyndarnämnden, Valnämnden och Revisorskollegiet). Revisorskollegiet ser egentligen 

ingen grund för att särskilja de mindre och de större nämnderna.  

 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden anser att förslaget till reviderat gemensamt reglemente 
innehåller ett väsentligt tillägg. Borås 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet. Enligt förslaget ska nämnden medverka till en utveckling som stödjer 
visionen utifrån en helhetssyn och ett nyttoperspektiv. Vidare ska nämndens verksamhet 
samordnas med stadens övriga verksamheter och söka lösningar som tillgodoser kommunens 
samlade intresse. Nämnden bedömer att det är ett angeläget förtydligande av nämndernas 
uppdrag.  
 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 

Kommunstyrelsen föreslår att det gemensamma reglementet kompletteras med 
ett tillägg om att Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala 
organisationen. Reglementet föreslås utökas med en skrivning om 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi. 
Nämnderna ska genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och 
på sätt som stöder visionen.  I reglementet föreslås även tas in ett nytt stycke 
om att all stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för 
helheten och för att stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett 
nyttoperspektiv för staden och dess invånare ska därför sätta sin prägel på 
nämndernas verksamhet.  
 
Slutligen föreslås att det tas in ett stycke om att nämndens verksamhet ska 
samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga 
nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen.  
 
Ovanstående stycken som föreslås inordnas under den nya rubriken 

”Nämnderna i den kommunala organisationen” är nya och motsvarar den 

skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken 

bolagen i den kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på 

nämndernas del i det gemensamma ansvaret för staden och för Borås Stads 

helhetsperspektiv. 

Det är få nämnder som kommenterat förslagen till kompletteringar av det 

gemensamma reglementet. Dock finns följande kommentarer. 

Stadsrevisionen hänvisar till 15§ i det gemensamma reglementet kring 

sammansättningen. I paragrafen står det att Kommunstyrelsen/nämnden består av det 

antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. Fullmäktige har valt att reglera 

nämnderna med nio eller fler ordinarie ledamöter i det gemensamma 
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reglementet då det ska bestå av ett presidium med tre ordföranden. 

Revisorskollegiet lyder inte under det gemensamma reglementet och ska heller 

inte göra det. För det fall Revisorskollegiet önskar ha en komplettering kring 

dessa frågor i sitt eget reglemente får kollegiet återkomma med dessa till 

Kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

1. Remissammanställning 

2. Yttrande från nämnderna 

3. Reglementen med spårbara ändringar 

4. Förslag till reglementen 

  

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Per Olsson 

   Avdelningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSAMMANSTÄLLNING 

Sida 

1(4) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS  2018-00768 1.2.2.2 

 

Kristina Sköld 
Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
 
 

 

 

 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 

Arbetslivsnämnden 

Tillstyrker förslagen till revidering av nämndens reglemente och det 

gemensamma reglementet, med tillägget att arbetet med hedersrelaterat våld 

och förtryck läggs till i nämndens reglemente. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Tillstyrker förslagen. 

 

Förskolenämnden 

Tillstyrker förslagen. 

 

Grundskolenämnden 

Tillstyrker förslagen. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tillstyrker förslagen. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Tillstyrker förslagen med förbehållet att skrivningen rörande nämndens 

uppdrag borde kunna specificeras och göras tydligare vad gäller Individ-och 

familjeomsorgsnämnden.  

 

Kommunstyrelsen 

Tillstyrker förslagen. 

 

Kulturnämnden 

Tillstyrker förslagen med vissa justeringar: 
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Under rubriken Målet med verksamheten ska under första punkten ”biograf 

Röda Kvarn” formuleras om till ”Publika möten inklusive bland annat Röda 

Kvarn”. (Publika möten utgör en ny verksamhet från och med 2019-01-01).  

Under den andra punkten föreslås att ”publika möten” stryks och ersätts med 

begreppet ”publikutveckling”. Under punkten 5, samma rubrik, ska ordet 

”utsmyckning” ändras till ”gestaltning”, vilket är det vedertagna begreppet idag.  

Under rubriken Verksamhet och uppdrag föreslås att ordet ”anslag” under 

första punkten ändras till ”bidrag” och under tredje punkten ordet 

”utsmyckning” ändras till ”gestaltning”. 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Tillstyrker förslagen. 

 

Miljö- och konsumentnämnden 

Nämnden är positiv till ändringen av rubrikerna i förslaget men anser inte att 

texten under rubriken målet med verksamheten varken är mål eller syfte, utan 

att det istället är nämndens uppdrag. Nämnden har istället lämnat ett annat 

förslag på text under målet med verksamheten.  

 

Nämnden vill att budget-och skuldrådgivningstycket kompletteras med 

laghänvisningar för att tydliggöra att det inte är en frivillig verksamhet.  

 

Nämnden anser att skrivningen om att nämnden ska svara för kommunens 

konsumentvägledning ger en snäv uppfattning av uppdraget. Verksamheten ska 

inte enbart arbeta med konsumentvägledning utan även arbeta med hållbar 

konsumtion inom vägledningen, bistå vid reklamationsförfarande samt i övrigt 

främja, stödja och samordna konsumentintressena inom kommunen.  

 

Under verksamhet och uppdrag har nämnden omformulerat inledningstexten 

och valt att punkta upp alla lagar var och en för sig. Miljö-och 

konsumentnämnden anser att dess ansvar som myndighetsnämnd blir tydligare 

om de viktigaste lagar som styr nämndens tillsyn och kontroll tas med i 

nämndens reglemente. Nämnden vill även att förslaget om skrivningarna kring 

budget-och skuldrådgivning samt konsumentrådgivning flyttas till § 2. 

 

Kring miljöstrategiskt arbete/hållbar utveckling har nämnden haft synpunkter 

kring vad nämnden menar är en otydlig ansvarsuppdelning mellan 

Kommunstyrelsen och nämnden.  

Nämnden har synpunkter på att uppdrag ifrån Kommunfullmäktige sedan 2002 

inte finns uttryckt i reglementet och önskar att dessa uppdrag finns med. 

 

Nämnden föreslår att uppgiften att Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls-och 

renhållningsfrågor som närmare anges i gällande kommunala renhållningsordning stryks. 
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Nämnden ställer sig frågande till varför Bostad Borås finns hos nämnden. 

Nämnden menar att om det är kommunfullmäktiges mening att nämnden ska 

ansvara för det frivilliga uppdraget så bör detta tas med i nämndens reglemente. 

Dessutom anser nämnden att de behöver få ekonomiska medel för att 

upprätthålla verksamheten. 

 

Nämnden kommer att återkomma till Kommunfullmäktige med ett separat 

ärende kring namnbyte på nämnden.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Tillstyrker förslagen. 

 

Servicenämnden 

Tillstyrker förslagen med följande tillägg under 1 § Målet med verksamheten: 

- Att vara Borås Stads förstärkningsresurs vid samhällsstörningar och 

extraordinära händelser och övriga insatser vid kris kopplade till 

nämndens uppgifter. 

 

Sociala omsorgsnämnden 

Tillstyrker förslagen. 

Det pågår en utvärdering och uppföljning av förändrade ansvarsgränser mellan 
Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden som förväntas vara klar 
halvårsskiftet 2019.  
Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå 

justeringar i föreslaget reglemente så avser nämnden att återkomma till 

Kommunfullmäktige med detta under mandatperioden. 

Nämnden noterar också att nuvarande lag om stöd till vissa funktionshindrade 

(LSS) och Socialtjänstlagen (Sol) är under utredning och förändringar i dessa på sikt 

kan påverka reglementets utformning. 

 

Stadsrevisionen 

Revisorskollegiet menar att det finns en etablerad praxis i merparten av landets 

kommuner som innebär att ordföranden i revisorsgrupperna hämtas ur 

minoriteten i fullmäktige. Revisorskollegiet anser med hänvisning till detta att 

de formuleringar som rör hur ordföranden i revisorsgrupperna ska utses i § 4 

bör vara kvar i reglementet. Lydelsen kan med fördel flyttas till § 3.  

 

Tekniska nämnden 

Tillstyrker förslagen. 

 

Valnämnden 

Tillstyrker förslagen med tillägg/ändring att EU-medlemskapet ändras till 
Europaparlamentsvalet. 
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Vård- och äldrenämnden 

Tillstyrker förslagen. 

Det pågår en utvärdering och uppföljning av förändrade ansvarsgränser mellan 
Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden som förväntas vara klar 
halvårsskiftet 2019.  
Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå 

justeringar i föreslaget reglemente så avser nämnden att återkomma till 

Kommunfullmäktige med detta under mandatperioden. 

Nämnden noterar också att nuvarande lag om stöd till vissa funktionshindrade 

(LSS) och Socialtjänstlagen (Sol) är under utredning och förändringar i dessa på sikt 

kan påverka reglementets utformning. 

 

Överförmyndarnämnden 

Har inte lämnat några synpunkter. 
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Sammanträdesdatum 

2019-03-19 
 

 

Valnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr VAL 2019-00003 1.1.3.0 

Remiss: Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet. 

Valnämndens beslut 
Tillstyrka remissen med tillägg/ändring att EU-medlemskapet ändras till 
Europaparlamentsvalet.          

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden tillstyrker remissen men ser gärna till ett förtydligande bör göras 
angående formuleringen av val föranledda av EU-medlemskapet och istället 
ersätta den med Europaparlamentsvalet.                     

Beslutsunderlag 
Valnämndens reglemente 
1.Remiss: förslag till redovisningen av nämndens reglemente och det 
gemensamma reglementet. 

 
2.Valnämndens skrivelse            

 

 

 

 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Saier Yousef 
Handläggare 
033 357069 
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Datum 

2019-03-19 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2019-00003 1.1.3.0 
 

  

 

Svar på remiss: Förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet. 

Valnämndens beslut 

Tillstyrka remissen med tillägg/ändring att EU-medlemskapet ändras till 

Europaparlamentsvalet.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Valnämnden tillstyrker remissen men ser gärna till ett förtydligande bör göras 

angående formuleringen av val föranledda av EU-medlemskapet och istället 

ersätta den med Europaparlamentsvalet.                   

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens reglemente 

2. Remiss: förslag till redovisningen av nämndens reglemente och det 

gemensamma reglementet. 

3. Valnämndens skrivelse                        

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ulla Krok  

Ordförande 

Saier Yousef 

Valledare  

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-03-28 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00072 1.1.3.25 
 

  

 

Remiss: Förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet. 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker förslag till revidering av nämndens reglemente 

och det gemensamma reglementet.      

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden har fått förslag till revidering av nämndens reglemente och 

det gemensamma reglementet på remiss. Tekniska förvaltningen tillsammans 

med övriga nämnder har sedan tidigare fått ärendet på förvaltningsremiss. 

Eventuella synpunkter har beaktats i förslagen till reglementen. Alla ändringar 

som gjorts finns motiverade i förslagen till nämnden. 

Tekniska nämnden har inget att erinra förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet.           

Beslutsunderlag 

1. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 

2. Reglemente för Tekniska nämnden                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Gunnar Isackson 

Förvaltningschef 

 



















 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-03-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00038 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden tillstyrker föreslagna förändringar i Gemensamt 

reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Reglemente för 

Vård- och äldrenämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden har i uppgift att yttra sig över remiss Översyn av 

samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod. Nämnden har 

inget att invända utan anser att föreslagna förändringar i det gemensamma 

reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder förtydligar i de delar där 

nämnder och bolag ska agera lika eller har samma uppgift. 

Reglementet för Vård- och äldrenämnden fastställdes av Kommunfullmäktige 

efter revidering 2018-09-20. Revideringen gjordes med anledning av att 

Kommunfullmäktige i samband med budget 2018 beslutade att förändra 

ansvarsgränserna mellan Vård- och äldrenämnden och Sociala 

omsorgsnämnden. Nämnden konstaterar att största delen av 2018 har ägnats åt 

att säkerställa insatser i förhållande till de nya ansvarsgränserna. Som stöd för 

det finns upprättade huvudprinciper att förhålla sig till. Det pågår en 

utvärdering och uppföljning kring huvudprinciperna, som förväntas vara klar 

vid halvårsskiftet 2019.  

Om genomförd uppföljning/utvärdering visar på behov av att föreslå 

justeringar i nuvarande reglemente och mål för verksamheten, avser nämnden 

att återkomma till Kommunfullmäktige med detta under mandatperioden. 

Nämnden noterar också att nuvarande lag om stöd till vissa funktionshindrade 

(LSS) och Socialtjänstlagen (Sol) är under utredning och förändringar i dessa 

kan på sikt påverka reglementets utformning.                          

Beslutsunderlag 

1. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås 

Stad. 

2. Reglemente för Vård- och äldrenämnden.                           
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Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-03-20. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. - 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Svensson 
Handläggare 
033 353661 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-25 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00163 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Reglemente för Sociala omsorgsnämnden 
samt föreslagna förändringar i Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har i uppgift att yttra sig över remiss Översyn av 
samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod. Nämnden har 
inget att invända utan anser att föreslagna förändringar i det gemensamma 
reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder förtydligar i de delar där 
nämnder och bolag ska agera lika eller har samma uppgift. 

Det pågår en utvärdering och uppföljning av förändrade ansvarsgränser mellan 
Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden som förväntas vara klar 
halvårsskiftet 2019.  

Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå 
justeringar i föreslaget reglemente så avser nämnden att återkomma till 
kommunfullmäktige med detta under mandatperioden.   

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har i uppgift att yttra sig över remiss Översyn av 
samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod. Nämnden har 
inget att invända utan anser att föreslagna förändringar i det gemensamma 
reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder förtydligar där nämnder 
och bolag ska agera lika eller har samma uppgift. 

Reglementet för Sociala omsorgsnämnden fastställdes av Kommunfullmäktige 
efter revidering 2018-09-20. Revideringen gjordes med anledning av att 
kommunfullmäktige i samband med budget 2018 beslutade att förändra 
ansvarsgränserna mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden. Nämnden konstaterar att största delen av 2018 har ägnats åt att 
säkerställa insatser i förhållande till de nya ansvarsgränserna. Som stöd för det 
finns upprättade huvudprinciper att förhålla sig till. Det pågår en utvärdering 
och uppföljning kring dessa som förväntas vara klar halvårsskiftet 2019.  
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Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå 
justeringar i förslaget reglemente och mål för verksamheten så avser nämnden 
att återkomma till kommunfullmäktige med detta under mandatperioden. 

Nämnden noterar också att nuvarande lag om stöd till vissa funktionshindrade 
(LSS) och Socialtjänstlagen (Sol) är under utredning och förändringar i dessa på 
sikt kan påverka reglementets utformning. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: översyn av nämndreglementen i samband med ny mandatperiod  

Samverkan 
Remissen har inte varit föremål för samverkan. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
033 357596 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-03-25 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2018-00149 1.2.3.0 
 

  

 

Yttrande över remissen Översyn av nämndreglementen 

i samband med ny mandatperiod 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker reglemente för Kulturnämnden med vissa 

justeringar.        

Ärendet i sin helhet 

Beträffande förslag till reviderat reglemente för Kulturnämnden behöver 

följande justeras för att överensstämma med nu gällande organisation och givna 

uppdrag: 

Under rubriken Målet med verksamheten ska under första punkten ”biograf 

Röda Kvarn” formuleras om till ”Publika möten inklusive bland annat Röda 

Kvarn”. (Ny verksamhet från och med 2019-01-01). Under den andra punkten 

stryks ”publika möten” och ersätts med begreppet ”publikutveckling”. Under 

punkten 5, samma rubrik, ska ordet ”utsmyckning” ändras till ”gestaltning”, 

vilket är det vedertagna begreppet idag. 

 

Under rubriken Verksamhet och uppdrag ska ordet ”anslag” under första 

punkten ändras till ”bidrag” och under tredje punkten ordet ”utsmyckning” 

ändras till ”gestaltning”. 

I övrigt inga ändringar.          

Beslutsunderlag1. Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i 

samband med ny mandatperiod  

Samverkan 

FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,  2019-03-19 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se, diarienummer KS 2018-00768 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

mailto:ks.diarium@boras.se


 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Christer Samuelsson 
Handläggare 
033 357768 
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Datum 

2019-03-26 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00050 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss- Förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslag till revidering av 

nämndens reglemente och det gemensamma reglementet.        

              

Ärendet i sin helhet 

Förslaget till reviderat gemensamt reglemente innehåller ett väsentligt tillägg. 

Borås 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet. Enligt förslaget ska nämnden medverka till en utveckling som 

stödjer visionen utifrån en helhetssyn och ett nyttoperspektiv. Vidare ska 

nämndens verksamhet samordnas med stadens övriga verksamheter och söka 

lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.  

Nämnden bedömer att det är ett angeläget förtydligande av nämndernas 

uppdrag. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är en viktig part i 

samarbetet med övriga nämnder, föreningar, organisationer, näringsliv, andra 

myndigheter i en rad viktiga samhällsfrågor: utbildning, Boråsregionens 

kompetensförsörjning och konkurrenskraft, integration, förebygga och främja 

likvärdiga levnadsvillkor för Boråsarna, ungdomspolitik, demokrati och 

inflytande, fullföljda studier, miljö- och klimatpåverkan m.m. Detta är frågor 

som kräver bred samverkan. 

Förslaget innebär dessutom att uppdraget att följa utvecklingen inom nämndens 

ansvarsområde, besvara remisser inom detsamma, samt att tillse att 

verksamheten fortgår enligt gällande föreskrifter, överförs från nämndens 

reglemente till det gemensamma reglementet.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny 

mandatperiod, 2019-02-01. 

2. Borås Stads författningssamling, Gemensamt reglemente för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
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3. Borås Stads författningssamling Reglemente för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
                                

Samverkan 

FSG 2019-03-20 

Beslutet expedieras till 

1. KS diarium 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Adriana Waris 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-26 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00138 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över remiss: Förslag till revidering av 

nämndreglementen i samband med ny mandatperiod 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka förslag till Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen/övriga 

nämnder samt reglemente för Grundskolenämnden i samband med ny 

mandatperiod.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen: Förslag till revidering 

av nämndreglementen i samband med ny mandatperiod. Grundskolenämnden 

har inget att erinra mot förslagen. Grundskolenämnden tillstyrker framlagt 

förslag till reglementen.               

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen/övriga nämnder 

samt reglemente för Grundskolenämnden i samband med ny mandatperiod. 

                              

Samverkan 

Remissen har inte varit föremål för samverkan. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69 
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Datum 

2019-03-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00011 1.2.3.1 
 

  

 

Remiss - Förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker Remiss - Förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet med tillägget hedersrelaterat våld 

och förtryck.          

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Remiss - Förslag till 

revidering av nämndens reglemente och det gemensamma reglementet. 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 reglementet.  

Arbetslivsnämnden saknar i reglementet hedersrelaterat våld och förtryck. Har 

för övrigt inget att invända mot upprättat förslaget till nämndens reglemente 

och det gemensamma reglementet och tillstyrker därmed Remiss - Förslag till 

revidering av nämndens reglemente och det gemensamma reglementet.       

Beslutsunderlag 

1. Missiv Remiss - Förslag till revidering av nämndens reglemente och det  

gemensamma reglementet 

2. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås 

Stad      

3. Reglemente för Arbetslivsnämnden                           

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna-Lena Sellergren  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-19  
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00029 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att tillstyrka Förslag till revidering av nämndens reglemente och det 

gemensamma reglementet med förbehåll att skrivningen kan utvecklas och 

göras tydligare vad gäller Individ- och familjeomsorgsnämnden.               

Ärendet i sin helhet 

Skrivningen gällande reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden med 

hänvisning till vad som skrivs i lagstiftning är knapphändig och otydlig. Det är 

ett ovanligt sätt att skriva reglemente på och lämnar öppet för tolkningar av 

innehåll och vad gäller gränser för andra nämnders verksamhet.               

Samverkan 

Ärendet har 2019-03-07 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se




 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Nämnd/Bolag 
Andreas Ekelund, 0768-887156 

Datum Diarienummer 
Dnr KS 2018-00768 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 

 
Remiss: Översyn av reglemente för Stadsrevisionen i sam-
band med ny mandatperiod 
 
 

Nämndens beslut 
Revisorskollegiet översänder upprättat yttrande till Kommunstyrelsen 
 
 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
 
 

Nämndens yttrande i sin helhet 
Det finns i Sverige en etablerad praxis i merparten av landets kommuner som innebär 
att ordföranden i revisorsgrupperna hämtas ur minoriteten i fullmäktige. Revisorskol-
legiet anser därav att de formuleringar som rör hur ordföranden i revisorsgrupperna 
ska utses i § 4 bör vara kvar i reglementet. Lydelsen kan med fördel flyttas till § 3.  
 

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
 
REVISORSKOLLEGIET  
 
 
 
 
Boris Preijde  

Ordförande 

   

 



 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Revisionskontoret 
Andreas Ekelund, 0768-887156 

Datum Diarienummer 
Dnr KS 2018-00768 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 

 
Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i sam-
band med ny mandatperiod 
 
 

Nämndens beslut 
Revisorskollegiet översänder upprättat remissvar till Kommunstyrelsen. 
 
 

Nämndens yttrande i sin helhet 
Revisorskollegiet konstaterar att reglerna för vilka som ska sitta i presidier regleras i 
det gemensamma reglementet för vissa nämnder. Det finns i förslaget ett antal nämn-
der som inte regleras i det gemensamma reglementet (de nämnder som har under nio 
ledamöter ex. Överförmyndarnämnden, Valnämnden och Revisorskollegiet). Revisor-
skollegiet ser ingen grund för att särskilja de mindre och de större nämnderna. Därav 
kan även de nämnder med under nio ledamöter regleras i det gemensamma reglemen-
tet.  
 
 
REVISORSKOLLEGIET  
 
 
 
 
Boris Preijde  

Ordförande 

   

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-28 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00034 1.1.3.0 
 

  

 

Remiss- Förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet. 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker förslag till revidering av Förskolenämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad.         

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till revidering av 

Förskolenämndens reglemente och det gemensamma reglementet för 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. I förslaget till 

Förskolenämndens reglemente har tillägg gjorts med förtydligande att nämnden 

ansvarar för samordningen av familjecentraler. Detta är inte en ny uppgift men 

den framgick inte i tidigare reglemente. 

Förskolenämnden tillstyrker förslag till revidering av Förskolenämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad.               

Beslutsunderlag 

1. Förslag till reglemente för Förskolenämnden 

2. Förslag till Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Anderas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-28 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00034 1.1.3.0 
 

  

 

Remiss- Förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet. 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker förslag till revidering av Förskolenämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad.         

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till revidering av 

Förskolenämndens reglemente och det gemensamma reglementet för 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. I förslaget till 

Förskolenämndens reglemente har tillägg gjorts med förtydligande att nämnden 

ansvarar för samordningen av familjecentraler. Detta är inte en ny uppgift men 

den framgick inte i tidigare reglemente. 

Förskolenämnden tillstyrker förslag till revidering av Förskolenämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad.               

Beslutsunderlag 

1. Förslag till reglemente för Förskolenämnden 

2. Förslag till Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Anderas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 







 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-02-21 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 34 Dnr FOFN 2018-00210 1.2.2.2 

Yttrande över förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslag till nytt reglemente för Fritids- 
och folkhälsonämnden samt översänder det till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Stadskansliet har utarbetat förslag till nya reglementen för samtliga nämnder i 
Borås Stad. Ärendet var tidigare ute på en tjänstemannaremiss, där vi 
uppmärksammade Stadskansliet om att vi inte längre yttrar oss över remisser 
från Lotteriinspektionen. Detta har reviderats i det nya förslaget till reglemente.              

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Förslag till revidering av nämndreglementen i samband med ny 
mandatperiod                 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-02-27.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-02-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-02-21 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00210 1.2.2.2 
 

  

 

Yttrande över Förslag till revidering av 
nämndreglementen i samband med ny mandatperiod 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslag till nytt reglemente för Fritids- 
och folkhälsonämnden samt översänder det till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Stadskansliet har utarbetat förslag till nya reglementen för samtliga nämnder i 
Borås Stad. Ärendet var tidigare ute på en tjänstemannaremiss, där vi 
uppmärksammade Stadskansliet om att vi inte längre yttrar oss över remisser 
från Lotteriinspektionen. Detta har reviderats i det nya förslaget till reglemente.              

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Förslag till revidering av nämndreglementen i samband med ny 
mandatperiod                               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Reglemente för Borås Stads Överförmyndarnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
 
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 fr o m 2015-08-20 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), 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 
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt 
föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt 
annan lag och författning.  
 

§ 2 Tjänstemannaorganisation  
Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är Sociala omsorgsförvaltningen som lyder under 
Sociala omsorgsnämnden. 
 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Reglemente för Överförmyndarnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
 
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 fr o m 2019-XX-XX 
 
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 
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt 
föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt 
annan lag och författning.  
 

§ 2 Tjänstemannaorganisation  
Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är Sociala omsorgsförvaltningen som lyder under 
Sociala omsorgsnämnden. 
 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Reglemente för Borås Stads Vård- och äldrenämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2016-03-17, reviderat 2018-09-20 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldre 
och personer med demenssjukdom och andra personer från 18 år och äldre och som endast har 
behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, trygghetslarm, 
dagverksamhet och bostadsanpassningsbidrag. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre. 
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Reglemente för Vård- och äldrenämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
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 
 

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldre 
och personer med demenssjukdom och andra personer från 18 år och äldre och som endast har 
behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, trygghetslarm, 
dagverksamhet och bostadsanpassningsbidrag. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre. 
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Reglemente för Valnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen, vallagstiftningen, 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 
 
Nämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige 
och Kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Reglemente för Borås Stads Valnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen (1991:900), vallagstiftningen, andra lagar och författ-
ningar, samt i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
gäller bestämmelserna i detta reglemente.  
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Nämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige 
och Kommunfullmäktige, val föranledda av EU-medlemskapet m.m. val till Europaparlamentet 
samt folkomröstningar. Ny lydelse enligt vallagen 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Reglemente för Tekniska nämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
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 
 
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens: 

 Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt 
iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där 
kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och 
utsmyckning samt ianspråktagande) 

 Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske 

 Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor 
till och från daglig verksamhet 

 Planering och samordning av skolskjutsar 

 Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst 
 

§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: 

 Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, 
bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till 
utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och 
cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till 
beteendeförändringar s.k. Mobility Managent, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning 
och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält 

 Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet 

 Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker 

 Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande 
vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar 

 Beredning av avgifter för gatukostnad 

 I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande 
till Trafikverket och Länsstyrelsen 

 I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande 
kommunens planläggning och fastighetsbildning 

 Skötsel av Borås Stads naturreservat 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

 Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av 
rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv 

 Kalkning av sjöar och våtmarker 

 Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet 

 Skötsel av Borås Stads lekplatser 

 Vattendrag, underhåll och rensning 

 

Tekniska nämnden fullgör kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa 

trafikfrågor. 
 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Reglemente för Borås Stads Tekniska nämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17 2019-XX-XX 
 
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. 
 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens: 

 Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt 
iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där 
kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och 
utsmyckning samt ianspråktagande). 

 Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske. 

 Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor 
till och från daglig verksamhet. 

 Planering och samordning av skolskjutsar. 

 Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. 
 

§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: 

 Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, 
bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till 
utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och 
cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till 
beteendeförändringar s.k. Mobility Managent, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning 
och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält. 

 Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet. 

 Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker. 

 Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande 
vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar. 

 Beredning av avgifter för gatukostnad. 

 I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande 
till Trafikverket och Länsstyrelsen. 
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 I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande 
kommunens planläggning och fastighetsbildning. 

 Skötsel av Borås Stads naturreservat. 

 Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rek-
reationsområden och möjlighet till friluftsliv. 

 Kalkning av sjöar och våtmarker. 

 Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet. 

 Skötsel av Borås Stads lekplatser. 

 Vattendrag, underhåll och rensning. 

 

Tekniska nämnden fullgör kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa 

trafikfrågor 
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Reglemente för Stadsrevisionen 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 

Inledande bestämmelser 
 
1 § 
Stadsrevisionen utgörs av de av Kommunfullmäktige valda revisorerna i nämnder och 
kommunala bolag jämte revisionskontoret. 
 
Kommentar 
 
Detta reglemente innehåller närmare föreskrifter om revisionsverksamhetens bedrivande inom 
Stadsrevisionen.  
 
Om kommunen lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där 
kommunen är huvudaktieägare ska Kommunfullmäktige utse minst en lekmannarevisor och en 
revisorsersättare i bolaget. När Borås Stad bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet så 
ska staden utse minst en revisor och en revisorsersättare i stiftelsen.   
 
2 § 
För revisionsverksamheten gäller detta reglemente, god revisionssed samt de särskilda 
bestämmelser som anges i Kommunallagen och i fråga om kommunala bolag i aktiebolagslagen 
eller annan för bolaget tillämplig lag samt gällande ägardirektiv. 
 
Förbundsordningen i Kommunalförbund och Regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet. 
 
Kommentar 
 
Särskilda bestämmelser om revision av kommunens nämnder finns i kommunallagen (KL) och 
för kommunala bolag i Aktiebolagslagen (ABL) och motsvarande lagar för andra associations-
former. 
 
ABL skiljer på revisorer (yrkesrevisorer) och lekmannarevisorer (förtroendevalda revisorer). 
 
Lekmannarevisor ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
 
Revisorerna verkar i övrigt under lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 
Tryckfrihetsförordning, Offentlighets- och sekretesslag, Förvaltningslag, 
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Dataskyddsförordning, Lagen om offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa 
kommunövergripande riktlinjer från Kommunfullmäktige. 
 
 

Revisionens organisation 
 
3 § 
Efter allmänna val utses av Kommunfullmäktige för en mandatperiod minst tio och högst 
sexton revisorer fördelade på två grupper. För varje revisorsgrupp utser fullmäktige en 
ordförande och en vice ordförande. Kommunens verksamhet är fördelad på två 
revisionsområden. 
 
För att främja ett samordnat revisionsarbete och en god överblick av verksamheten ska de 
revisorer som valts för granskning av nämndernas verksamhet utses till lekmannarevisorer i de 
kommunala bolagen. 
 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
Kommunfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 
 
Kommentar 
 
Revisorerna är direkt underställda Kommunfullmäktige. Varje revisor är självständig och har 
rätt att anföra sin egen mening i revisionsberättelsen. Löpande under året har varje revisor rätt 
att i nämnder och fullmäktigeberedningar väcka ärenden om granskningen. En nämnd eller 
styrelse kan kalla revisorerna till ett sammanträde för att lämna upplysningar. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde med Revisorskollegiet på 
grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid samman-
trädet med kollegiet. 
 
4 §  
De av fullmäktige utsedda revisorerna bildar Revisorskollegium med ordförandena och vice 
ordförandena från revisorsgrupperna som ledamöter. Fullmäktige väljer bland Revisors-
kollegiets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Dessa utgör Revisorskollegiets 
presidium.  
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde tjänstgör som 
ordförande den som varit ledamot i kollegiet längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter. 
 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får kollegiet utse en annan ledamot av kollegiet att vara ersättare för ordför-
anden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
5 §  
Under Revisorskollegiet lyder revisionschefen och revisionskontoret. 
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Revisorernas åligganden och befogenheter 

 
6 § 
Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 
 
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser. 
 
Kommentar 
 
Vad gäller revisorernas åligganden bör noteras att ansvaret för den interna kontrollen inklusive 
kontrollen av verksamheten åvilar Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen. 
 
Revisorerna har att granska om kontrollsystemen fungerar tillfredsställande. 
 
Kontrollen ska vara så ordnad att den förebygger att fel uppstår, upptäcker om fel begåtts mot 
fastställda regler och rutiner eller att resurserna inte används effektivt. Revisorerna ska bedöma 
om den interna kontrollen stöder verksamheten och är tillräcklig.  
 
7 § 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som anges i Sveriges Kommuner 
och Landstings skrift ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.   
 
Kommentar 
 
Innebörden av god revisionssed är beroende av verksamhetens villkor och utveckling och 
förändras över tiden. Det är väsentligt att god revisionssed alltid tillämpas på ett sätt som utgår 
från den kommunala sektorns särart. 
 
Bedömningskriterierna väsentlighet och risk utgör grundläggande komponenter i samband med 
prioriteringen av granskningen. 
 
Granskningen ska om möjligt utföras i nära anslutning till skeendet och med hänsyn till verk-
samhetens behöriga gång samt bedrivas så att anledning till framställan av anmärkning i 
görligaste mån förebyggs. 
 
8 § 
Revisorsgrupperna sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid sammanträdet föres min-
nesanteckningar.  
 
9 § 
Skrivelse (Missiv) i revisorsgruppens namn fordrar att alla revisorer är ense om skrivelsens 
innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden.  
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Revisorskollegiets åligganden och befogenheter 
 
10 § 
Det åligger Revisorskollegiet att: svara för samordning av resurser och frågor av gemensamt 
intresse för revisorsgrupperna;  
 

 vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet bedrivs så rationellt som 
möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter 

 

 på uppdrag av Kommunfullmäktige föreslå lämpliga auktoriserade och godkända 
revisorer i bolag, där sådana ska utses 

 

 samt att fullgöra de uppdrag i övrigt som fullmäktige lämnar Revisorskollegiet 
 
11 § 
Revisorskollegiet beslutar om revisionens arbetsorganisation och utövar den förvaltning som 
har samband med revisionsuppdragen. Revisionschefens lön och anställningsvillkor i övrigt 
fastställs av Revisorskollegiet efter samråd med fullmäktiges presidium. 
 
12 § 
Revisorskollegiet förfogar över de anslag som fullmäktige anvisar till revisionsändamål. 
Revisorskollegiet har att upprätta förslag till budget för revisionen. 
 
Respektive bolag har att svara för kostnaderna för det arbete i bolagen som utförs av revisor 
och lekmannarevisor. 
 

Revisorernas rapportering 
 
13 § 
Revisorernas berättelser lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 
 
14 § 
Revisorernas berättelser ska innehålla uttalande i ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen 
kan fastställas. Revisionsberättelserna ska behandlas vid samma sammanträde som fullmäktige 
behandlar årsredovisningen. 
 
Vid behandlingen av revisionsberättelserna i fullmäktige har revisorerna yttranderätt i 
ärendebehandlingen. 
 
I anslutning till revisionsberättelserna ska Revisorskollegiet avlämna en egen redogörelse till 
fullmäktige. Av redogörelsen ska i sammandrag framgå de kostnader och intäkter som 
uppkommit i samband med revisionsarbetet och Revisorskollegiets verksamhet. 
 
I redogörelsen får också anföras synpunkter avseende revisionsarbetets bedrivande. 
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15 § 

Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till fullmäktige 
inför deras behandling av delårsrapporten.   
 
Kommentar   
 
Utlåtandet i samband med delårsrapport utgör ett eget dokument som ska fogas till 
delårsrapporten. 
 
16 § 
Lekmannarevisorns granskningsrapport i bolagen ska bifogas revisorernas berättelse. 
 
Om lekmannarevisor finner anledning till anmärkning mot någon styrelseledamot eller mot 
den verkställande direktören, ska han/hon upplysa om detta i rapport och lämna uppgift om 
anledning till anmärkningen. 
 
Kommentar 
 
Enligt ABL 11 kap får lekmannarevisor inte underteckna bolagsrevisors revisionsberättelse. 
Lekmannarevisorn ska istället lämna en granskningsrapport. 
 
Genom att granskningsrapporten bifogas revisionsberättelsen uppnås en samordning av 
rapporteringen till fullmäktige. 
 
17 § 
Revisorerna och fullmäktiges presidium bör ha regelbundna överläggningar, minst två gånger 
varje år. 
 
18 § 
Rapporter, rapportsammandrag och bedömningar från revisorerna (missiv) tillställs 
Kommunfullmäktige så snart en granskning är avslutad. 
  
19 § 
Innan revisorerna överväger att avstyrka ansvarsfrihet eller framställa anmärkning ska 
revisorerna aktivt och tydligt kommunicera sina iakttagelser och synpunkter med ansvarig 
nämnd eller styrelse. I denna process kan även initiativrätten användas.  
 

Revisionskontorets åligganden och befogenheter 
 
20 § 
De anställda vid revisionskontoret ska ha erforderlig insikt och erfarenhet av kommunal 
verksamhet. Revisionschefen är inför Revisorskollegiet och kommunens valda revisorer 
ansvarig för revisionskontorets verksamhet. 
 
Det åligger revisionskontoret att; 
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 som fackorgan åt de förtroendevalda revisorerna granska årsredovisningen, Kommun-
styrelsens och övriga nämnders verksamhet och därvid hålla respektive revisorsgrupp 
underrättad om granskningen och dess resultat 

 

 biträda de av fullmäktige valda lekmannarevisorerna i kommunens bolag vid 
granskning av deras verksamhet 

 

 som utredande och verkställande organ åt Revisorskollegiet biträda det i dess verksam-
het 

 

 Bestämmelserna i Kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar ska också gälla 
för revisionskontorets personal och den som eljest biträder de valda revisorerna 

 
21 § 
Till Stadsrevisionen inkommen eller upprättad allmän handling ska registreras utan dröjsmål, 
om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för Stadsrevisionens verksamhet. 
 
I fråga om handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas, om 
handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling har inkommit 
eller upprättats.   
 
Kommentar 
 
Begreppet Stadsrevisionen står för kommunens samlade revisionsverksamhet d.v.s. 
revisorsgrupperna, Revisorskollegiet och revisionskontoret. 
 
22 § 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i Arkivlagen och i av fullmäktige 
fastställt arkivreglemente. 
 
23 § 
Revisorskollegiet är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.  
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Reglemente för Stadsrevisionen i Borås Stad 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 

Inledande bestämmelser 
 
1 § 
Stadsrevisionen utgörs av de av Kommunfullmäktige valda revisorerna i nämnder och 
kommunala företag bolag jämte revisionskontoret. 
 
Kommentar 
 
Detta reglemente innehåller närmare föreskrifter om revisionsverksamhetens bedrivande inom 
Stadsrevisionen.  
 
Om kommunen lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där 
kommunen är huvudaktieägare ska Kommunfullmäktige utse minst en lekmannarevisor och en 
revisorsersättare i bolaget. När Borås Stad bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet så 
ska staden utse minst en lekmannarevisor och en revisorsersättare i stiftelsen.   
 
2 § 
För revisionsverksamheten gäller detta reglemente, god revisionssed samt de särskilda 
bestämmelser som anges i Kommunallagen och i fråga om kommunala företag bolag i aktie-
bolagslagen eller annan för företaget bolaget tillämplig lag samt gällande ägardirektiv. 
 
Förbundsordningen i Kommunalförbund och Regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet. 
 
Kommentar 
 
Särskilda bestämmelser om revision av kommunens nämnder finns i kommunallagen (KL) och 
för kommunala företag bolag i Aktiebolagslagen (ABL) och motsvarande lagar för andra associa-
tionsformer. 
 
ABL skiljer på revisorer (yrkesrevisorer) och lekmannarevisorer (förtroendevalda revisorer). 
 
Lekmannarevisor ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
 
Revisorerna verkar i övrigt under lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 
Tryckfrihetsförordning, Offentlighets- och sekretesslag, Förvaltningslag, Dataskyddsförordning, 
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Personuppgiftslagen, Lagen om offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa 
kommunövergripande riktlinjer från Kommunfullmäktige. 
 
 

Revisionens organisation 
 
3 § 
Efter allmänna val utses av Kommunfullmäktige för en mandatperiod minst tio och högst sexton 
revisorer fördelade på två grupper. För varje revisorsgrupp utser fullmäktige en ordförande och 
en vice ordförande. Kommunens verksamhet är fördelad på två revisionsområden. 
 
För att främja ett samordnat revisionsarbete och en god överblick av verksamheten ska de 
revisorer som valts för granskning av nämndernas verksamhet utses till lekmannarevisorer i de 
kommunala företagen  bolagen. 
 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
Kommunfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 
 
Kommentar 
 
Revisorerna är direkt underställda Kommunfullmäktige. Varje revisor är självständig och har rätt 
att anföra sin egen mening i revisionsberättelsen. Löpande under året har varje revisor rätt att i 
nämnder och fullmäktigeberedningar väcka ärenden om granskningen. En nämnd eller styrelse 
kan kalla revisorerna till ett sammanträde för att lämna upplysningar. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde med Revisorskollegiet på grund 
av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet med 
kollegiet. 
 
4 §  
De av fullmäktige utsedda revisorerna bildar Revisorskollegium med ordförandena och vice 
ordförandena från revisorsgrupperna som ledamöter. Fullmäktige väljer bland Revisorskollegiets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Dessa utgör Revisorskollegiets presidium.  
 
Sammankallande/ordförande till revisorsgrupperna hämtas ur minoriteten i fullmäktige och 
sammankallande/ordförande till Revisorskollegiet hämtas ur majoriteten i fullmäktige. 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde tjänstgör som 
ordförande den som varit ledamot i kollegiet längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter. 
 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid får kollegiet utse en annan ledamot av kollegiet att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
5 §  
Under Revisorskollegiet lyder revisionschefen och revisionskontoret. 
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Revisorernas åligganden och befogenheter 
 
6 § 
Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 
 
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser. 
 
Kommentar 
 
Vad gäller revisorernas åligganden bör noteras att ansvaret för den interna kontrollen inklusive 
kontrollen av verksamheten åvilar Kommunstyrelsen, nämnderna och företagen bolagen. 
 
Revisorerna har att granska om kontrollsystemen fungerar tillfredsställande. 
 
Kontrollen ska vara så ordnad att den förebygger att fel uppstår, upptäcker om fel begåtts mot 
fastställda regler och rutiner eller att samt  om resurserna inte används effektivt. Revisorerna ska 
bedöma om den interna kontrollen stöder verksamheten och är tillräcklig.  
 
7 § 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som anges i Sveriges Kommuner och 
Landstings skrift ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.   
 
Kommentar 
 
Innebörden av god revisionssed är beroende av verksamhetens villkor och utveckling och 
förändras över tiden. Det är väsentligt att god revisionssed alltid tillämpas på ett sätt som utgår 
från den kommunala sektorns särart. 
 
Bedömningskriterierna väsentlighet och risk utgör grundläggande komponenter i samband med 
prioriteringen av granskningen. 
 
Granskningen ska om möjligt utföras i nära anslutning till skeendet och med hänsyn till verk-
samhetens behöriga gång samt bedrivas så att anledning till framställan av anmärkning i 
görligaste mån förebyggs. 
 
8 § 
Revisorsgrupperna sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid sammanträdet föres min-
nesanteckningar.  
 
9 § 
Skrivelse (Missiv) i revisorsgruppens namn fordrar att alla revisorerna är ense om skrivelsens 
innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden. och kontrasigneras 
av revisionschefen. Det är revisorsgruppen som kontrasignerar handlingar. 
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Revisorskollegiets åligganden och befogenheter 
 
10 § 
Det åligger Revisorskollegiet att: åligger svara för samordning av resurser och frågor av 
gemensamt intresse för revisorsgrupperna; Upprepning av ord 
 
vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet bedrivs så rationellt som möjligt. 
Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och 
andra myndigheter; 
 
på uppdrag av Kommunfullmäktige föreslå lämpliga auktoriserade och godkända revisorer i 
företag bolag, där sådana ska utses; 
 
samt att fullgöra de uppdrag i övrigt som fullmäktige lämnar Revisorskollegiet. 
 
11 § 
Revisorskollegiet beslutar om revisionens arbetsorganisation och utövar den förvaltning som har 
samband med revisionsuppdragen. Revisionschefens lön och anställningsvillkor i övrigt fastställs 
av Revisorskollegiet efter samråd med fullmäktiges presidium. 
 
12 § 
Revisorskollegiet förfogar över de anslag som fullmäktige anvisar till revisionsändamål. 
Revisorskollegiet har att upprätta förslag till budget för revisionen. 
 
Respektive företag bolag har att svara för kostnaderna för det arbete i företagen bolagen som 
utförs av revisor och lekmannarevisor. 
 

Revisorernas rapportering 
 
13 § 
Revisorernas berättelser lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 
 
14 § 
Revisorernas berättelser ska innehålla uttalande i ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen 
kan fastställas. Revisionsberättelserna ska behandlas vid samma sammanträde som fullmäktige 
behandlar årsredovisningen. 
 
Vid behandlingen av revisionsberättelserna i fullmäktige har revisorerna yttranderätt i 
ärendebehandlingen. rätt att delta i överläggningarna. Rätten att delta i överläggningarna är 
självklar eftersom revisorerna har yttranderätt. 
 
I anslutning till revisionsberättelserna ska Revisorskollegiet avlämna en egen redogörelse till 
fullmäktige. Av redogörelsen ska i sammandrag framgå de kostnader och intäkter som 
uppkommit i samband med revisionsarbetet och Revisorskollegiets verksamhet. 
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I redogörelsen får också anföras synpunkter avseende revisionsarbetets bedrivande. 
 
15 § 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till styrelsen efter utförd granskning.  
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till fullmäktige 
inför deras behandling av delårsrapporten.   
 
Kommentar   
 
Utlåtandet i samband med delårsrapport utgör ett eget dokument som ska fogas till 
delårsrapporten. 
 
16 § 
Lekmannarevisorns granskningsrapport i bolagen ska bifogas revisorernas berättelse. 
 
Om lekmannarevisor finner anledning till anmärkning mot någon styrelseledamot eller mot den 
verkställande direktören, ska han/hon upplysa om detta i rapport och lämna uppgift om 
anledning till anmärkningen. 
 
Kommentar 
 
Enligt ABL 11 kap får lekmannarevisor inte underteckna bolagsrevisors revisionsberättelse. 
Lekmannarevisorn ska istället lämna en granskningsrapport. 
 
Genom att granskningsrapporten bifogas revisionsberättelsen uppnås en samordning av 
rapporteringen till fullmäktige. 
 
17 § 
Revisorerna och fullmäktiges presidium bör ha regelbundna överläggningar, minst två gånger 
varje år. 
 
18 § 
Rapporter, rapportsammandrag och bedömningar från revisorerna (missiv) tillställs 
Kommunfullmäktige presidium så snart en granskning är avslutad. Rapportsammandrag och 
kortrapporter tillställs samtliga ledamöter i fullmäktige. Revisionen måste säkerställa att hela 
Kommunfullmäktige får del av rapporterna, rapportsammandrag och missiv.” 
 
19 § 
Innan revisorerna överväger att avstyrka ansvarsfrihet och/eller framställa anmärkning ska 
revisorerna aktivt och tydligt kommunicera sina iakttagelser och synpunkter med ansvarig nämnd 
eller styrelse. I denna process kan även initiativrätten användas.  
 

Revisionskontorets åligganden och befogenheter 
 
20 § 
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De anställda vid revisionskontoret ska ha erforderlig insikt och erfarenhet av kommunal 
verksamhet. Revisionschefen är inför Revisorskollegiet och kommunens valda revisorer ansvarig 
för revisionskontorets verksamhet. 
 
Det åligger revisionskontoret att:  
 
som fackorgan åt de förtroendevalda revisorerna granska årsredovisningen, Kommunstyrelsens 
och övriga nämnders verksamhet och därvid hålla respektive revisorsgrupp underrättad om 
granskningen och dess resultat; 
 
biträda de av fullmäktige valda lekmannarevisorerna i kommunens företag bolag vid granskning 
av deras verksamhet; 
 
som utredande och verkställande organ åt Revisorskollegiet biträda det i dess verksamhet. 
 
Bestämmelserna i Kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar ska också gälla för 
revisionskontorets personal och den som eljest biträder de valda revisorerna.   
 
21 § 
Till Stadsrevisionen inkommen eller upprättad allmän handling ska registreras utan dröjsmål, om 
det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för Stadsrevisionens verksamhet. 
 
I fråga om handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas, om 
handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling har inkommit 
eller upprättats.   
 
Kommentar 
 
Begreppet Stadsrevisionen står för kommunens samlade revisionsverksamhet d.v.s. 
revisorsgrupperna, Revisorskollegiet och revisionskontoret. 
 
22 § 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i Arkivlagen och i av fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 
 
23 § 
Revisorskollegiet är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud. Ej tidigare reglerat i 
detta reglemente. 
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Reglemente för Borås Stads Sociala omsorgsnämnden   
 
Antaget av Kommunfullmäktige den 2015-08-20  
Reviderat av Kommunfullmäktige den 2016-12-21 samt 2018-09-20. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 

gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 

bestämmelserna i detta reglemente.  

 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 

Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS).  

  

Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen enligt socialtjänstlagen ansvarar Sociala 

omsorgsnämnden för detta.   

  

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande 

assistentersättning.   

  

Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i 

lag sägs om socialnämnd vad avser barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska 

funktionsnedsättningar inkl. hemsjukvård.   

  

För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden.  

  

Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.  
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Reglemente för Sociala omsorgsnämnden   
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
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 
 

Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS).  

  

Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen enligt socialtjänstlagen ansvarar Sociala 

omsorgsnämnden för detta.   

  

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande 

assistentersättning.   

  

Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i 

lag sägs om socialnämnd vad avser barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska 

funktionsnedsättningar inkl. hemsjukvård.   

  

För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden.  

  

Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.  
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Reglemente för Borås Stads Servicenämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen(1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster rörande bl a:  

 anläggnings- och underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna 
platser  

 anläggning och underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp  

 om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter  

 fastighetsservice  

 anläggnings- och underhållsarbeten samt drift av idrottsanläggningar  

 fordon, förråd och verkstäder 

 andra med ovan angivna uppgifter förenlig verksamhet  

 tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering o dylikt  

 administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och 
löneadministration) 
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Reglemente för Servicenämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
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 
 
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster rörande bl.a.:  

 anläggnings- och underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna 
platser  

 anläggning och underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp  

 om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter  

 fastighetsservice  

 anläggnings- och underhållsarbeten samt drift av idrottsanläggningar  

 fordon, förråd och verkstäder 

 andra med ovan angivna uppgifter förenlig verksamhet  

 tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering o dylikt  

 administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och 
löneadministration) 
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Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
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 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och 
har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen). 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den 
kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.  

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag  
 
Utöver vad som stadgas i plan- och bygglagen och i övriga författningar äger 
Samhällsbyggnadsnämnden genom förordnanden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län besluta 
i vissa ärendetyper.  
 
Vidare äger Samhällsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe och i enlighet med PBL 4 
kap 6-18 §, under förutsättning att förändringen ej är av principiell beskaffenhet eller är av större 
vikt, antaga, ändra eller upphäva detaljplan. 
 
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har 
någon erinran mot åtgärden.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya 
detaljplanens genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan 
före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande.  
 
dels  antaga, ändra eller upphäva områdesbestämmelser  
 
 I enlighet med PBL 4 kap 42 § och på sätt som Kommunfullmäktige i sitt beslut närmare 

anger, överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande 
översiktliga beslutsunderlag.  

 
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har 
någon erinran mot åtgärden  
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dels  rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas 

för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § tredje 
stycket  

 
dels  rätt att påkalla fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen 14 kap 1 § andra stycket 

såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller områden beträffande 
vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser  

 
dels  fastställa namn på kvarter och allmänna platser.  
 
dels  fastställa belägenhetsadresser inom kommunen.  
 
Innan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om plankostnadsavtal som ej finns med i 
verksamhetsplanen skall yttrande inhämtas från Kommunstyrelsen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför 
detaljplanelagt område i ärenden, som överensstämmer med översiktsplanen och som inte är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt. I andra fall skall yttrande inhämtas från 
Kommunstyrelsen.  
 

§ 3 Övrigt 
 

Öppethållande  
 
Samhällsbyggnadsnämndens kansli skall i regel hållas öppet för allmänheten helgfria måndagar - 
fredagar på tider, som nämnden bestämmer.  
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Reglemente för Borås Stads Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och 
har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen). 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den 
kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.  

 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag  
 
Utöver vad som stadgas i plan- och bygglagen och i övriga författningar äger 
Samhällsbyggnadsnämnden genom förordnanden av Länsstyrelsen i Älvsborgs län i Västra 
Götalands län besluta i vissa ärendetyper. Uppdateras med hänsyn till felaktigt namn. 
 
Vidare äger Samhällsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe och i enlighet med PBL 4 
kap 6-18 §, under förutsättning att förändringen ej är av principiell beskaffenhet eller är av större 
vikt, dels antaga, ändra eller upphäva detaljplan. 
 

a)  då bestämmelser om enkelt planförfarande i 5 kap 28 § får tillämpas,  

b)  som meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (5 
kap 7 § punkt 5), stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser (5 kap 7 § 
punkt 7), placering och utformning av parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark 
för parkering (5 kap 7 § punkt 8), markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar 
samt trafik- och väganordningar (5 kap 7 § punkt 10),  

c)  som, i övrigt ej innebär förändringar av principiell beskaffenhet eller är av större vikt.  
 
 
Lagen har ändrats och laghänvisningarna är fel. Exempelvis ”Enkelt planförfarande” som tidigare 
stod under punkt a) finns inte längre. Den nya meningen sammanfattar vad som tidigare stod i 
under punkt a, b och c. 
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En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har 
någon erinran mot åtgärden och att planen inte reglerar exploateringssamverkan. Lagen om 
exploateringssamverkan har upphört. Om sådan samverkan föreslås ske kommer 
Kommunstyrelsen ta ställning till detta. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya 
detaljplanens genomförandetid (5 kap 14 §). PBL 4 kap 24§ Nämnden har däremot inte rätt att 
ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens 
bestridande.  
 
dels  antaga, ändra eller upphäva områdesbestämmelser  

a)  då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap 28 § får tillämpas,  

b)  som reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (5 kap 16 § 
punkt 6) och om skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen (5 kap 
16 § punkt 7),  

c) I enlighet med PBL 4 kap 42 § och på sätt som Kommunfullmäktige i sitt beslut närmare 
anger, överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande 
översiktliga beslutsunderlag.  

 
a. Enkelt planförfarande finns inte längre. b. Laghänvisningen och texten har ändrats under 

punkt b och istället skrivits ihop med den tidigare punkt c. 
 
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har 
någon erinran mot åtgärden och att bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. Lagen 
om exploateringssamverkan har upphört. Om sådan samverkan föreslås ske kommer 
Kommunstyrelsen ta ställning till detta. 
 
 
dels  rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas 

för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § tredje 
stycket  

 
dels  rätt att påkalla fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen 14 kap 1 § andra stycket 

såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller områden beträffande 
vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser  

 
dels  fastställa namn på kvarter och allmänna platser.  
 
dels  fastställa belägenhetsadresser inom kommunen.  
 
Innan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om plankostnadsavtal som ej finns med i 
verksamhetsplanen skall yttrande inhämtas från Kommunstyrelsen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför 
detaljplanelagt område i ärenden, som överensstämmer med översiktsplanen och som inte är av 
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principiell beskaffenhet och eller av större vikt. I andra fall skall yttrande inhämtas från 
Kommunstyrelsen.  
 

§ 3 Övrigt 
 

Öppethållande  
 
Samhällsbyggnadsnämndens kansli skall i regel hållas öppet för allmänheten helgfria måndagar - 
fredagar på tider, som nämnden bestämmer.  
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Reglemente för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-11-23 och 2017-09-21. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter 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.  
 

Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för 
budget- och skuldsaneringsrådgivning. Flyttat till § 2 

 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter 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; 

  Tillägg av och hänvisning till Miljöbalken 

 livsmedelslagstiftningen med tillhörande lagstiftning 

 foderlagstiftningen lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande 
lagstiftning, Förtydligande av lagarna 

 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  

 Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare 
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anges i gällande kommunala renhållningsordning Flyttat till § 3 p3 
 

Nämnden ska även: 

- Svara för kommunens för budget- och skuldsaneringsrådgivning enligt 
socialtjänstlagen samt skuldsaneringslagen. . Kronofogden ansvarar för saneringen 
och inte nämnden.  

- Svara för kommunens konsumentrådgivning.  

 
Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska 
medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs. Förtydligande med uppdelningen av 
ansvaret. 

 

 
§ 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 Hitflyttat från § 2 p8 

 följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta  
de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,  
Framgår av det Gemensamma reglementet  § 1.  

 medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,  Framgår av det 
Gemensamma reglementet § 7. 

 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  
Tillägg då Tillståndsenheten har till uppdrag att besvara remisser om tillstånd för 
anordnande av spel 
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Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
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  

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 planering 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  
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Reglemente för Borås Stads Lokalförsörjningsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige den 2015-08-20, reviderad 2016-11-23 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 

gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och 
nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och 
effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.  

 Där det inte särskilt ankommer på annan har Lokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift 
att svara för Borås Stads lokal- och anläggningsförsörjning där det inte särskilt ankommer på 
annan. Nämnden skall ansvara för den tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara 
samordnande och verkställande organ vid ny- och ombyggnationer av verksamhetsfastigheter 
samt anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Språkliga förbättringar, 
ingen ändring i sak. 
 

 Lokalförsörjningsnämnden skall på uppdrag av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen 
svara för att byggprogram och övriga handlingar upprättas, som underlag för slutligt 
investeringsbeslut. Nämnden skall ge förslag till beslut och i förekommande fall anhålla om 
anslag för byggnationens genomförande. 

 
 

 Lokalförsörjningsnämnden har beredningsansvaret till Kommunfullmäktige/Kommun-
styrelsen rörande förvärv, försäljning och rivning av de verksamhetsfastigheter och 
anläggningar nämnden förvaltar. 

 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej föreskriver annat åligger 
det ska Lokalförsörjningsnämnden särskilt ansvara för att; 
 

 pröva Borås Stads nämnder och styrelsers lokal- och anläggningsbehov ur ett 
kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv. Investeringar skall beslutas av 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Samma beslutsordning gäller för inhyrningar 
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som är långsiktiga och så omfattande att de ur ekonomisk synpunkt kan jämställas med 
investeringar, 

 

 i de fall som inte avses ovan efter framställan från nämnd hyra in externa lokaler och 
anläggningar för kommunal verksamhet, 

 

 evakuera och sanera verksamhetsfastigheter,  
 

 besluta vilka lokaler som skall ligga i Lokalbanken, 
 

 företräda Borås Stad vid hyresförhandlingar, 
 

 inom nämndens ansvarsområden infordra konsult, leverans- och entreprenadanbud, 
träffa avtal, häva ingångna avtal och i samband med detta företräda Borås Stad och 
bevaka dess rätt, 

 

 efter framställan tillhandahålla Borås Stads övriga nämnder och andra kommunala organ 
bygg- och anläggningstekniska utredningar, bygg och fastighetsekonomiska utredningar 
samt hyres- och investeringsberäkningar, 

 

 inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla 
stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag, 

 

 ansvara för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor inom Borås Stad, 
 

 andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar underställs Lokalförsörjningsnämnden 
för godkännande. 

 

  i den mån detta inte särskilt ankommer på annan - hyra ut kommunens fasta egendom  
Hyra ut kommunens fasta egendom i den mån detta inte särskilt ankommer på annan. 
Språkliga förbättringar, ingen ändring i sak. 
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Reglemente för Lokalförsörjningsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
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 
 
Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och 
nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och 
effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.  
 

 Lokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift att svara för Borås Stads lokal- och 
anläggningsförsörjning där det inte särskilt ankommer på annan. Nämnden skall ansvara för 
den tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ 
vid ny- och ombyggnationer av verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, 
rekreation och tävlingsverksamhet 

 Lokalförsörjningsnämnden skall på uppdrag av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen 
svara för att byggprogram och övriga handlingar upprättas, som underlag för slutligt 
investeringsbeslut. Nämnden skall ge förslag till beslut och i förekommande fall anhålla om 
anslag för byggnationens genomförande 

 Lokalförsörjningsnämnden har beredningsansvaret till Kommunfullmäktige/Kommun-
styrelsen rörande förvärv, försäljning och rivning av de verksamhetsfastigheter och 
anläggningar nämnden förvaltar 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej föreskriver annat åligger 
det ska Lokalförsörjningsnämnden särskilt ansvara för att; 
 

 pröva Borås Stads nämnder och styrelsers lokal- och anläggningsbehov ur ett 
kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv. Investeringar skall beslutas av 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Samma beslutsordning gäller för inhyrningar som 
är långsiktiga och så omfattande att de ur ekonomisk synpunkt kan jämställas med inve-
steringar 

 i de fall som inte avses ovan efter framställan från nämnd hyra in externa lokaler och 
anläggningar för kommunal verksamhet 

 evakuera och sanera verksamhetsfastigheter 
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 besluta vilka lokaler som skall ligga i Lokalbanken 

 företräda Borås Stad vid hyresförhandlingar 

 inom nämndens ansvarsområden infordra konsult, leverans- och entreprenadanbud, träffa 
avtal, häva ingångna avtal och i samband med detta företräda Borås Stad och bevaka dess 
rätt 

 efter framställan tillhandahålla Borås Stads övriga nämnder och andra kommunala organ 
bygg- och anläggningstekniska utredningar, bygg och fastighetsekonomiska utredningar samt 
hyres- och investeringsberäkningar 

 inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla 
stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag 

 ansvara för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor inom Borås Stad 

 andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar underställs Lokalförsörjningsnämnden för 
godkännande 

 hyra ut kommunens fasta egendom i den mån detta inte särskilt ankommer på annan 
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Reglemente för Kulturnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
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 
 

 vara huvudman för Borås Stadsteater, Biblioteken i Borås (folkbibliotek och skolbibliotek), 
Borås Kulturskola, Borås Konstmuseum, De Kulturhistoriska Museerna, samt biograf 
Röda Kvarn 

 främja kulturlivet i frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, litteratur, teater, sång, 
musik, dans, konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet, publika möten. m.m. 

 bevara och förmedla kulturarvet och göra det mer tillgängligt samt stödja lokalhistorisk 
forskning 

 delta i projektering och utformning av det offentliga rummet 

 i samråd med berörda verksamheter och brukare besluta om konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning av offentliga platser och byggnader 

 ansvara för samordning av barn- och ungdomskultur 

 se till att kulturfrågorna beaktas i förskolor, skolor, fritidsverksamhet och inom  
           äldreomsorgen 

 arbeta med kulturturism 
 

§ 2 Verksamhet och uppdrag 

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger 
det Kulturnämnden särskilt 

 handlägga ansökningar om bidrag från institutioner, organisationer eller enskilda, inom 
nämndens verksamhetsområde, och fördela bidrag inom ramen för beviljade anslag 

 besluta om stöd till lokala kulturföreningar och bidrag till lokala kulturprogram 

 besluta om förvärv av konst för utsmyckning/gestaltning av offentliga platser och 
byggnader och anskaffa konstverk inom ramen för anvisade medel 

 verka för ett bevarande av för samhällsbilden värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer  

 avge yttranden i plan- och byggnadsärenden 

 fungera som stipendienämnd vid utdelandet av kommunens kulturstipendier 
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Reglemente för Borås Stads Kulturnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 

 vara huvudman för Borås Stadsteater, Biblioteken i Borås (folkbibliotek och skolbibliotek), 
Borås Kulturskola, Borås Konstmuseum, De Kulturhistoriska Museerna, samt biograf 
Röda Kvarn.  

 främja kulturlivet i frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, litteratur, teater, sång, 

musik, dans, konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet, publika möten. m.m.  

           Publika möten uppdrag är att främja att människor bland annat kommer till den 

verksamhet som nämnden är huvudman för. Sedan 2019 har Kulturnämnden skapat en särskild 

avdelning vid namn Publika möten.  

 bevara och förmedla kulturarvet och göra det mer tillgängligt samt stödja lokalhistorisk 
forskning, 

 delta i projektering och utformning av det offentliga rummet, 

 i samråd med berörda institutioner verksamheter och brukare besluta om konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning av offentliga platser och byggnader, Bättre ordval, ingen ändring 
i sak. Gestaltning är ett modernare uttryck för utsmyckning dock ingen ändring i sak. 

 ansvara för samordning av barn- och ungdomskultur, 

 se till att kulturfrågorna beaktas i förskolor, skolor, fritidsverksamhet och inom  
           äldreomsorgen, 

 arbeta med kulturturism, 
att  svara för musikskolan i Fristad. Musikskolan i Fristad ingår numera som en del av 
Kulturskolan i Borås och behöver inte nämnas särskilt (precis som inte andra enheter 
är uppräknade, t ex nämns inga biblioteksenheter) 

 

§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger 
det Kulturnämnden särskilt 

 handlägga ansökningar om anslag bidrag från institutioner, organisationer eller enskilda, 
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inom Bättre ordval. 

   nämndens verksamhetsområde, och fördela bidrag inom ramen för beviljade anslag  

  besluta om stöd till lokala kulturföreningar och bidrag till lokala kulturprogram. 

 besluta om förvärv av konst för utsmyckning/gestaltning av offentliga platser och 
byggnader och anskaffa konstverk inom ramen för anvisade medel 
Gestaltning är ett modernare uttryck för utsmyckning dock ingen ändring i sak. 

 verka för ett bevarande av för samhällsbilden värdefulla byggnader och 

bebyggelsemiljöer  

 avge yttranden i plan- och byggnadsärenden 

 fungera som stipendienämnd vid utdelandet av kommunens 

kulturstipendier, att 

   besluta om regler för lån och avgifter för samtliga Borås Stadsbibliotek 

att ansvara för gemensamt biblioteksdatasystem, katalog och kravsystem samt att fördela 
kostnaderna mellan Borås Stads samtliga bibliotek 

att svara för drift och samordning av bokbussverksamheten. De tre strykningar som avser 
speciella arbetsuppgifter gäller biblioteksverksamheten och reglerade vad stadsbiblioteket skulle 
göra tidigare när det fanns stadsdelsbibliotek som hade annan huvudman. Numera ingår alla 
biblioteksenheter i Kulturförvaltningen.  
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Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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: 20XX-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, andra lagar och författningar samt 

i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

För varje ny mandatperiod fastställer Kommunfullmäktige en plan för extraordinära händelser. 

Planen är framför allt ett stöd för förvaltningens arbete, men beskriver även 

Krisledningsnämndens arbete. 

 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter  
 

Ikraftträdande 
Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, bedömer när en extraordinär 

händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för både ordföranden och vice 

ordföranden övergår denna rätt att sammankalla nämnden till övriga ledamöter i nämnden. 

Övertagande av andra nämnders verksamhetsområden 
Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen om extraordinära händelser i 

fredstid, besluta att överta hela eller delar av verksamhetsområden från Kommunstyrelsen och 

övriga nämnder i kommunen, och fatta de beslut som en krissituation kan kräva i den 

utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

När Krisledningsnämnden trätt i funktion och tar över beslutanderätt från andra nämnder gäller 

samma regler om sekretess för Krisledningsnämnden som för verksamheten i ordinarie nämnd. 

Brådskande beslut 
Brådskande beslut, som ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, fattat 

med stöd av 4 § lagen om extraordinära händelser, ska snarast anmälas till nämnden. 

Redovisning 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 

Kommunfullmäktige samt omfatta en redovisning av den extraordinära händelse som inträffat, 

händelsens förlopp och nämndens beslut. 
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§ 2 Upphörande av verksamhet 
När förhållande medger ska Krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 

övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 

extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 

fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 

ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 

av Kommunfullmäktige. 

§ 3 Sammansättning 

Krisledningsnämnden består av fyra ledamöter och två ersättare.  

§ 4 Administration 
 
Utbildning och övning 
Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång per år. Sammanträdet kan vara i form av 

utbildning eller övning. 
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Reglemente för Borås Stads Krisledningsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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: 20XX-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, andra lagar och författningar samt 

i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

För varje ny mandatperiod fastställer Kommunfullmäktige en plan för extraordinära händelser. 

Planen är framför allt ett stöd för förvaltningens arbete, men beskriver även 

Krisledningsnämndens arbete. 

 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter  
 
Ikraftträdande 
Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, bedömer när en extraordinär 

händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för både ordföranden och vice 

ordföranden övergår denna rätt att sammankalla nämnden till övriga ledamöter i nämnden. 

 

Övertagande av andra nämnders verksamhetsområden 
Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen om extraordinära händelser i 

fredstid, besluta att överta hela eller delar av verksamhetsområden från Kommunstyrelsen och 

övriga nämnder i kommunen, och fatta de beslut som en krissituation kan kräva i den 

utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

 

När Krisledningsnämnden trätt i funktion och tar över beslutanderätt från andra nämnder gäller 

samma regler om sekretess för Krisledningsnämnden som för verksamheten i ordinarie nämnd. 

 

Brådskande beslut 
Brådskande beslut, som ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, fattat 

med stöd av 4 § lagen om extraordinära händelser, ska snarast anmälas till nämnden. 
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Redovisning 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 

Kommunfullmäktige samt omfatta en redovisning av den extraordinära händelse som inträffat, 

händelsens förlopp och nämndens beslut. 

 

§ 2 Upphörande av verksamhet 
När förhållande medger ska Krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 

övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 

extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 

fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 

ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 

av Kommunfullmäktige. 

§ 3 Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fyra ersättare.  

 

§ 4 Administration 
 

Utbildning och övning 
Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång per år. Sammanträdet kan vara i form av 

utbildning eller övning. 
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Reglemente för Kommunstyrelsen 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17, 2016-11-23 och 2018-03-23.  

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen (2017:725), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller 

bestämmelserna i detta reglemente.   

 

Styrelsens uppgifter 
   
Allmänt om styrelsens uppgifter  
  
1 §   
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.   
   
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.   
   
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda ar- 
betet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).   
   
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
fullmäktige (uppföljningsfunktion).   
   
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 
på annan nämnd (delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter).   
   

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
   
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  
  
2 §   
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens ansvarsområden. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.  Bättre ordval, ingen ändring i sak. 
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Styrelsens övergripande uppgifter   
 
3§   
Styrelsen ska   

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 

målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,     

2. utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådana avtalssamverkan som 

sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller författning Ny lagändring i KL kap 9 

§§ 37-38. Kommunstyrelsens får uppsiktsplikt över avtalssamverkan.  

 

3. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,   

4. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs,   

5. bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.   

6. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,   

7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar,   

8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,   

9. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämnd 

presidierna.   

   

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 

ska handläggas ska beredas.   

   

I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;   

• utveckling av den kommunala demokratin   

• medborgar- och brukarinflytande   

• samspel mellan politik och förvaltningar   

• personal-, löne- och arbetsgivarpolitik   

• kommunens ekonomiska och finansiella utveckling   

• övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 

kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor   

• mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande   

• regionala, nationella och internationella frågor   

• näringslivsfrågor   

• informationsverksamhet  strategisk intern och extern kommunikation Ett förtydligande av 

uppgiften. 

• marknadsföring av kommunen   
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• kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, doku- 

ment- och ärendesystem, e-arkiv, e-post-system, IT-system, kommunikationssystem, 

skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,  Tillägg då e-arkivet infördes 2018- 

• frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-, 

lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.   

• att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd. 

 

Företag och stiftelser   
 
4 §     
Styrelsen ska   

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 

efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 

betydelse för kommunen,   

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 

uppdaterade,   

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap   

KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,    

 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och 

företagsledningarna,   

 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen  

helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till 

fullmäktige om nödvändiga åtgärder,   

 Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 

tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 

sammanträden i de företag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller 

annars har intresse i,   

 Årligen godkänna bolagens finansiering.   

  

Kommunalförbund  
 
5 §   
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 

som kommunen är medlem i.   

   

Avfallshantering  
 
6 §   
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Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som miljöskyddsnämnden Miljö- och 
konsumentnämnden skall ha enligt kommunens renhållningsordning. Namnet inte tidigare 

uppdaterat. 

   

Ekonomi och medelsförvaltning 
 
 7 §   
Styrelsen ska   

 

 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten. 

 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 

se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 

 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och 

delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 

 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser, 

 ge anvisningar om attest och utanordning, 

 strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och 

vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. 

 

Uppföljningsfunktionen   
   

Styrelsens uppföljning  

 

8 §   
Styrelsen ska   

 övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för 

verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.   

 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,   

 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,   

 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 

under budgetåret,   

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 

utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 

fastställda program och direktiv,   

 varje år Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som 

kommit in till fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat 

till Kommunstyrelsen och till övriga nämnder samt en redovisning av de e-petitioner 

som inkommit till kommunen.   
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Delegering från fullmäktige  

 
9 §  Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:   

   

Ekonomi   

   ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de   

riktlinjer som fullmäktige fastställt,   

   utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,   

   I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om 

betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,   

   Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i 

investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i 

budgeten.   

   

Personal och utvecklingsfrågor   
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare och har därvid bland annat;   

    att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens 

pensionsmyndighet,   

    att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte 

beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,   

    att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat 

rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och 

genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 

som arbetsgivare och dess arbetstagare,   

   att besluta om stridsåtgärd,   

   att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i 

alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar 

ankom- mer på annan,   

   att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 

arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,   

   bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom 

kommunen   

 utse kommunchef samt chefer för kommunens förvaltningar förvaltningschefer, med 

undantag av chef för revisionskontoret, samt utse vikarier för cheferna för längre tid än sex 

månader,  I Kommunstyrelsens delegationsordning har kommunchefen rätt att utse vikarier 

för en period upp till 6 månader utöver detta beslutar Kommunstyrelsen. 

 utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,   
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   samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 

kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 

arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,   

    leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och 

samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska 

frågor.  
 

   

Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)   
  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 
bär att Kommunstyrelsen bl.a.   

   samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt 

bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,   

   

   är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp 

och utvecklas.   

   

Fastighetsfrågor   
   

Kommunstyrelsen ska   

   se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen 

och samhällsbyggandet främjas,   

   ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,   

   besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige 

fastställd anslagsram och övriga villkor,   

   vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt 

annan nämnd   

   handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader   

 

   att hantera kommunens tomtkö och med för kommunen bindande verkan avyttra tomter 

som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt 

försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för genomförande av 

detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring jämställs i hör 

aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)   

   företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast 

egendom och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och 

tomträttsavtal, i den mån det inte ankommer på annan nämnd,   
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    vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad 

bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska 

anmälas till Kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,   

    att hantera kommunens tomtkö.  Punkten flyttas upp till punkt 6 då den hänger samman 

med denna punkt. 

 

Näringslivsfrågor   
Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för över- 

läggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.   

   

Övrigt   
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av princi- 

piell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska 

om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.   

   

Särskilda uppgifter   
   

Processbehörighet 10 §   
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte nå- 

gon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta 

gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 

fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.   

   

Krisledningsnämnd 11 §   
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och lands- 

tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen 

(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).   

   

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 

utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.   

   

Uppgifter enligt speciallagstiftning 12 §   
Styrelsen ska   

    vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier enligt lotterilagen (1994:1000),  besluta 

om registreringar av lotterier verksamma inom kommunen samt utöva tillsyn enligt 

Spellagen (2018:1138) ny lag innebär att kommunen beslutar om tillstånd till att bedriva 

lotteriverksamhet enligt 9§ Registreringslotterier samt utöva tillsyn över dessa. 

   ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för 

personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.   

    besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa 

officiella beteckningar   
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    avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),  Kamerabevakningslagen 

(2018:1200) ny lag dock ingen ändring i sak. 

   ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,   

   Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad.  

  

   

Kommunstyrelsens arbetsformer   
För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt 

reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.   

 

  Sammansättning 13 §   
Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.   

     

Kommunalråd 14 §   
I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter 

som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.   

   

Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod 

samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa 

verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs 

Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta 

initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja 

samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder.   

   

Beredning 15 §   
Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 

ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.   
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Reglemente för Kommunstyrelsen 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta 

reglemente.   

 

Styrelsens uppgifter 
   
Allmänt om styrelsens uppgifter  
  
1 §   
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.   
   
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.   
   
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda ar- 
betet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).   
   
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
fullmäktige (uppföljningsfunktion).   
   
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 
på annan nämnd (delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter).   
   

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
   
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  
  
2 §   
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.   
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Styrelsens övergripande uppgifter   
 
3§   
Styrelsen ska   

 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 

målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,     

 utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådana avtalssamverkan som 

sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller författning  

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,   

 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs,   

 bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.   

 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,   

 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar,   

 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,   

 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämnd 

presidierna.   

   

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 

ska handläggas ska beredas.   

   

I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;   

 utveckling av den kommunala demokratin   

 medborgar- och brukarinflytande   

 samspel mellan politik och förvaltningar   

 personal-, löne- och arbetsgivarpolitik   

 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling   

 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 

kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor   

 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande   

 regionala, nationella och internationella frågor   

 näringslivsfrågor   

 strategisk intern och extern kommunikation  

 marknadsföring av kommunen   

 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, 

doku- ment- och ärendesystem, e-arkiv, e-post-system, IT-system, 

kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,  
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 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-, 

lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.   

 att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd. 

 

Företag och stiftelser   
 
4 §     
Styrelsen ska   

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 

efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 

betydelse för kommunen,   

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 

uppdaterade,   

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap   

KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,    

 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och 

företagsledningarna,   

 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen  

helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till 

fullmäktige om nödvändiga åtgärder,   

 Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 

tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 

sammanträden i de företag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller 

annars har intresse i,   

 Årligen godkänna bolagens finansiering.   

  

Kommunalförbund  
 
5 §   
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 

som kommunen är medlem i.   
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Avfallshantering  
 
6 §   
Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som Miljö- och konsumentnämnden skall 

ha enligt kommunens renhållningsordning.  

   

Ekonomi och medelsförvaltning 
 
 7 §   
Styrelsen ska   

 

 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten. 

 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 

se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 

 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och 

delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 

 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser, 

 ge anvisningar om attest och utanordning, 

 strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och 

vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. 

 

Uppföljningsfunktionen   
   

Styrelsens uppföljning  

 

8 §   
Styrelsen ska   

 övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för 

verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.   

 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,   

 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,   

 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 

under budgetåret,   

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 

utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 

fastställda program och direktiv,   

 Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit 

in till fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
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Kommunstyrelsen och till övriga nämnder samt en redovisning av de e-petitioner 

som inkommit till kommunen.   

 

Delegering från fullmäktige  

 
9 §  Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:   

   

Ekonomi   

   ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de   

riktlinjer som fullmäktige fastställt,   

   utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,   

   I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om 

betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,   

   Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i 

investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i 

budgeten.   

   

Personal och utvecklingsfrågor   
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare och har därvid bland annat;   

    att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens 

pensionsmyndighet,   

    att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte 

beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,   

    att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat 

rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och 

genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 

som arbetsgivare och dess arbetstagare,   

   att besluta om stridsåtgärd,   

   att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i 

alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar 

ankom- mer på annan,   

   att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 

arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,   

   bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom 

kommunen   

 utse kommunchef samt förvaltningschefer, med undantag av chef för revisionskontoret,    

samt utse vikarier för cheferna,  

 utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,   
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   samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 

kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 

arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,   

    leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och 

samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska 

frågor.  
 

   

Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)   
  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 
bär att Kommunstyrelsen bl.a.   

   samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt 

bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,   

   är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp 

och utvecklas.   

   

Fastighetsfrågor   
   

Kommunstyrelsen ska   

   se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen 

och samhällsbyggandet främjas,   

   ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,   

   besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige 

fastställd anslagsram och övriga villkor,   

   vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt 

annan nämnd   

   handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader   

   att hantera kommunens tomtkö och med för kommunen bindande verkan avyttra tomter 

som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt 

försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för genomförande av 

detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring jämställs i hör 

aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)   

   företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast 

egendom och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och 

tomträttsavtal, i den mån det inte ankommer på annan nämnd,   

    vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad 

bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska 

anmälas till Kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,   
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Näringslivsfrågor   
Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för över- 

läggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.   

   

Övrigt   
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av princi- 

piell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska 

om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.   

   

Särskilda uppgifter   
   

Processbehörighet 10 §   
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte nå- 

gon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta 

gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 

fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.   

   

Krisledningsnämnd 11 §   
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och lands- 

tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen 

(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).   

   

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 

utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.   

   

Uppgifter enligt speciallagstiftning 12 §   
Styrelsen ska   

    besluta om registreringar av lotterier verksamma inom kommunen samt utöva tillsyn 

enligt Spellagen (2018:1138)  

   ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för 

personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.   

    besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa 

officiella beteckningar   

    avge yttranden enligt, Kamerabevakningslagen (2018:1200) 

   ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,   

   Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad.  
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Kommunstyrelsens arbetsformer   
För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt 

reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.   

 

  Sammansättning 13 §   
Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.   

     

Kommunalråd 14 §   
I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter 

som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.   

   

Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod 

samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa 

verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs 

Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta 

initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja 

samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder.   

   

Beredning 15 §   
Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 

ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.   
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Reglemente för Borås Stads Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och 
vad som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.  
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt 
Kommunfullmäktiges beslut åvilar Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen 
som Kommunfullmäktige har beslutat ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden eller annan nämnd.  Andra nämnder har uppdrag enligt Socialtjänstlagen, tillägg 
för att förtydliga. 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården 
inom sitt område. 
 

§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
 
I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. 

Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det 

inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning.  

I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter      
rörande ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd. 
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Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
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 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och 
vad som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.  
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt 
Kommunfullmäktiges beslut åvilar Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen 
som Kommunfullmäktige har beslutat ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden eller annan nämnd.   
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården 
inom sitt område. 
 

§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. 

Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det 

inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning.  

I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter      
rörande ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd. 

 
 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Reglemente för Borås Stads Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-11-23. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen 
för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial 
nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom 
yrkeshögskolan. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 

§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, ålig- 
ger det Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden särskilt att 
 

 beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom 
nämndens ansvarsområde, Innebörden av meningen tillförs under § 1 det gemensamma 
reglementet. 

 svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och 
verka för att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring, 

 genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens 
lokala organisationer och Arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden väl anpassad yrkesinrik- 
tad utbildning, 

 främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande före- 
skrifter, Innebörden av meningen tillförs under § 1 det gemensamma reglementet. 

 inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men 
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
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gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med 
andra kommunala aktörer utöva ansvaret, 

 handlägga övriga förekommande ärenden inom nämndens förvaltningsområde samt fullgöra 
de uppgifter, som Kommunfullmäktige överlämnar. Innebörden av meningen framgår av § 1 
det gemensamma reglementet. 

 om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för barn och ungdomar, jml LSS 
(lagen om särskild service till vissa funktionshindrade). 
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Reglemente för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
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. 
 

§ Målet med verksamheten 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen 
för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial 
nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom 
yrkeshögskolan. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 

§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, 
åligger det Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden särskilt att 
 

 svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och 
verka för att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring 

 genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens 
lokala organisationer och Arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden väl anpassad 
yrkesinriktad utbildning 

 inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men 
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med 
andra kommunala aktörer utöva ansvaret 

 om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för barn och ungdomar, jml LSS 
(lagen om särskild service till vissa funktionshindrade) 
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Reglemente för Borås Stads Grundskolenämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2016-03-17.  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt 
Skollagen och andra skolförfattningar. 
 
Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom som nämnden ansvarar för. 
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 
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Reglemente för Grundskolenämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
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 
 
Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt 
Skollagen och andra skolförfattningar. 
 
Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom som nämnden ansvarar för. 
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 
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Reglemente för Förskolenämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
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 
 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal 
pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.  
I detta ansvar ingår ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i 
åldrarna 6 månader och längst till den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen. 
 
 

§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till 
bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg.  
 
Förskolenämnden ansvarar för samordningen av familjecentraler.  
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 
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Reglemente för Borås Stads Förskolenämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016, reviderad 2016-11-23. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal 
pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.  
I detta ansvar ingår ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i 
åldrarna 6 månader och längst till den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen. 
 
 

§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
 
Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till 
bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg.  
Förskolenämnden ansvarar för samordningen av familjecentraler. Ingen ny uppgift, 
Förskolenämnden ansvarar för samordningen av familjecentraler men det har inte framgått av 
tidigare reglemente. 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 
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Reglemente för Borås Stads Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2015-11-18, 2016-03-17, 2018-09-20  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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: 2018-09-20 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
Där detta inte särskilt ankommer på annan, har Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift 
att; 
 

 ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete, 

 främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers 
            behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 
 

§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver 
åligger det Fritids- och folkhälsonämnden särskilt att; 
 

 utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå 
åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa, 

 handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, 
inkl. Träffpunkt Simonsland, 

 ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt 
utveckling av folkhälsoarbetet, 

 ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren, 

 ansvara för kommunens koloniverksamhet  

 samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom 
nämndens område och stimulera det arbete som de bedriver, 

 ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av 
kommunens anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet, 

 i den mån Kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara 
för kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt 
gällande regler och att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar, 

 avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen Uppgiften handläggs av 
Miljö- och konsumentnämnden. 

 ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar 
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 ansvara för utdelning ur social donationsfond Borås Samfond III. 
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Reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
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 
Där detta inte särskilt ankommer på annan, har Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift 
att; 
 

 ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete 

 främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers 
            behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet 
 

§ 2 Verksamhet och uppdrag 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver 
åligger det Fritids- och folkhälsonämnden särskilt att; 
 

 utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå 
åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa 

 handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, 
inkl. Träffpunkt Simonsland 

 ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt 
utveckling av folkhälsoarbetet 

 ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren, 

 ansvara för kommunens koloniverksamhet  

 samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom 
nämndens område och stimulera det arbete som de bedriver 

 ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av 
kommunens anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet 

 i den mån Kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara 
för kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt 
gällande regler och att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar 

 ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar 

 ansvara för utdelning ur social donationsfond Borås Samfond III 
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Reglemente för Arbetslivsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX  
 
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  
 
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring 
samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella 
minoriteter och förvaltningsområde för finska. 
 
Arbetslivsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 

 

§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter: 

 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 

 utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknads-
politiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana 
insatser; 

 att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt 
prioriterar insatser som leder till att individen kan försörja sig; 

 uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, 

 invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor, 

 med undantag av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, ansvara för mottagning och 

introduktion av flyktingar, 

 ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser 
för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska, 

 relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld  

 försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen) 

 personliga ombud, 

 utdelning ur sociala donationsfonder, Borås Kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns 
sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons 
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donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och 
Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016. 
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Reglemente för Borås Stads Arbetslivsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2015-11-18, 2016-03-17, samt 2018-06-20 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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: 2018-07-01 2019-XX-XX Ny mandatperiod. 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. Hänvisning till lagen stryks på grund av ny kommunallag. 

 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten  
 
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring 
samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella 
minoriteter och förvaltningsområde för finska. 
 
Arbetslivsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 

 

§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
 
Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter: 

 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 

 utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknads-
politiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana 
insatser; 

 att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt 
prioriterar insatser som leder till att individen kan försörja sig; 

 uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, 

 invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor, 

 med undantag av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, ansvara för mottagning och 

introduktion av flyktingar, 

 ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser 
för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska, 

 relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld Tillägg då uppgiften redan finns i 
nämndens ansvarsområde, 

 försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen) 
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 personliga ombud, 

 utdelning ur sociala donationsfonder, Borås Kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns 
sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons 
donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och 
Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016. 
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller be- 
stämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 

 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom 
sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  

 
 

Uppgifter 
 

2 § Uppdrag och verksamhet 
 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde.  

3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 
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4 § Personalansvar 
 

Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. 

 
5 § Personuppgifter, allmänna handlingar  
 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 
 
 

6 § Delegering från Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 
 

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 

 
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 

 

7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 
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8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.   

 

9 § E-petition 
 

Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 

Arbetsformer 
 

10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 

bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 

om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 

hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 

det  

 

extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 

för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 

om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 

får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 

randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

12 § Offentliga sammanträden  
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 

som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 

eller omfattas av sekretess. 

 

13 § Sammanträden på distans  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 

varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 

len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 

ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 

i nämnden. 

 
14 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 

i överläggningarna. 

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 

särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 

ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 

15 § Sammansättning 
  
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 

Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 
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16 § Ordföranden  
 

Det åligger ordföranden att 

 
1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 

17 § Vice ordförandena  

 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 

18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 

19 § Förhinder 
  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 
 

20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring  
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam- 
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manträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 

än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 

tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 

nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 

huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 

21 § Justering av protokoll  
 

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 

Övrigt 
 

22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
  
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 

23 § Författningssamling  
 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 

 
24 § Delgivningsmottagare 
  
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 

25 § Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller be- 
stämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 

 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom sitt 
arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  
 
Stycket under rubriken ”Nämnderna i den kommunala organisationen” är nytt och motsvarar 
den skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken bolagen i den 
kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på nämndernas del i det gemensamma 
ansvaret för staden och för Borås Stads helhetsperspektiv. 
 

Uppgifter 
 

2 § Uppdrag och verksamhet 
 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde. Istället för att beskriva ansvaret i respektive nämnds reglemente tas 
bestämmelsen in i det gemensamma reglementet. 
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3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 
 

4 § Personalansvar 
 

Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. 

 
5 § Personuppgifter, allmänna handlingar  
 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 
 
 

6 § Delegering från Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 
 

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 

 
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 

 

7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
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de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 
 
 

8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.  Uppgiften motsvarar det ansvar som de kommunala bolagen 
har i det gemensamma ägardirektivet.  

 

9 § E-petition 
 

Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 

Arbetsformer 
 

10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 

bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 

om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 

hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 

det  

 

extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 

för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 

om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 

får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 

randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

12 § Offentliga sammanträden  
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 

som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 

eller omfattas av sekretess. 

 

13 § Sammanträden på distans  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 

varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 

len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 

ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 

i nämnden. 

 
14 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 

i överläggningarna. 

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 

särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 

ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 
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15 § Sammansättning 
  
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 

Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 

 

16 § Ordföranden  
 

Det åligger ordföranden att 
 

1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 

17 § Vice ordförandena  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 

18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 

19 § Förhinder 
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En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 
 

20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring  
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam- 
manträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 

än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 

tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 

nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 

huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 

21 § Justering av protokoll  
 

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 

Övrigt 
 

22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
  
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 

23 § Författningssamling  
 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 

 
 
 
24 § Delgivningsmottagare 
  
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 
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25 § Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 
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Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka 

prevention och rehabilitering hos våra äldre. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen bifalles 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-08 Malin Carlsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-15 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-13 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00645 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka 

prevention och rehabilitering hos våra äldre. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalles           

Sammanfattning 

Patric Cerny har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20 lämnat in 

förslaget att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda motionens 

intentioner att införa ”Äldrehälsan” i Borås Stad.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden och Centrala 

pensionärsrådet. Både Vård- och äldrenämnden och Centrala pensionärsrådet 

tillstyrker motionen. 

 

Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 

en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 

Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 

utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 

samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 

till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 

gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 

ansvarsområden behöver klargöras. 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vård- och äldrenämnden förslag till ett 

utredningsuppdrag. Viktigt att utreda hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut 

idag och hur det kan utvecklas samt vilka effekter detta kan ge men också vilka 

ekonomiska förutsättningar nämnden har för inrättande av en ”Äldrehälsa”. I 

utredningen behöver ansvarsområden kopplat till Västra Götalandsregionen 

klargöras.  

Ärendet i sin helhet 

Patric Cerny har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20 lämnat in 

förslaget att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda motionens 

intentioner att inför ”Äldrehälsan” i Borås Stad.  
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I motionen framgår att med en åldrande befolkning och en förbättrad 

överlevnad kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska skador 

och neurologiska sjukdomar att öka. I och med att sjukhusen lyckas rädda fler 

liv ställer det också ökade och mer avancerade krav på andra vårdnivåer i 

sjukvårdskedjan. Detta gäller även på kommunnivå. Primärvården har 

exempelvis med inrättandet av neurovårdsteam tagit ett lovvärt initiativ att 

omhänderta de invånare som inte är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  

 

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden och Centrala 

pensionärsrådet. Både Vård- och äldrenämnden och Centrala pensionärsrådet 

tillstyrker motionen. 

  

Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 

en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 

Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 

utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 

samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 

till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 

gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 

ansvarsområden behöver klargöras. 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vård- och äldrenämnden förslag till ett 

utredningsuppdrag. Viktigt att utreda hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut 

idag och hur det kan utvecklas och vilka effekter detta kan ge men också vilka 

ekonomiska förutsättningar nämnden har för inrättande av en ”Äldrehälsa. I 

utredningen behöver ansvarsområden kopplat till Västra Götalandsregionen 

klargöras. 

Beslutsunderlag 

1. Yttrande över motion av Patric Cerny (L), Dags att förstärka prevention och 

rehabilitering hos våra äldre från Centrala pensionärsrådet, 2019-05-02 

2. Yttrande över motion av Patric Cerny (L), Dags att förstärka prevention och 

rehabilitering hos våra äldre från Vård- och Äldrenämnden, 2019-03-29.  

3. Inkommen motion av Patric Cerny (L), Dags att förstärka prevention och 

rehabilitering hos våra äldre, 2018-09-19  

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 



2018-09-20MOTION    
KOMMUNFULLMÄKTIGE  Liberalerna

Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra
äldre!

Kunskapsutvecklingen inom vård och omsorg har det senaste
decenniet utvecklats kraftigt. Insatser som för 10-20 år sedan
ansågs som komplicerade och avancerande görs idag på rutin.
Denna kunskapsutveckling sker inom vård och omsorgens alla
områden som exempelvis: operationsmetoder,
undersökningsmetoder, medicinering, rehabilitering,
hjälpmedel och förebyggande insatser.

Med en åldrande befolkning och en förbättrad överlevnad
kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska
skador och neurologiska sjukdomar att öka. I och med att
sjukhusen lyckas rädda fler liv ställer det också ökade och mer
avancerade krav på andra vårdnivåer i sjukvårdskedjan. Detta
gäller även på kommunnivå. Primärvården har exempelvis
med inrättandet av neurovårdsteam tagit ett lovvärt initiativ att
omhänderta de invånare som inte är inskrivna i kommunal
hälso- och sjukvård.

Nu tycker vi i Liberalerna Borås att också Borås Stad ska ta ett
större ansvar gentemot de som är inskrivna i kommunal hälso-
och sjukvård på samma sätt som Primärvården har gjort med
inrättandet av neurovårdsteam.

Förebyggande åtgärder och adekvata rehabiliteringsinsatser på
kommunal nivå förbättrar inte bara livskvalitet och hälsa på
individnivå, utan minskar även framtida kommunala kostnader
för Borås Stad.

För att förebygga lidande och förbättra hälsan för de äldre men
också för att förebygga en alltför hög förestående
kostnadsutveckling inom vård- och omsorg i Borås Stad så bör
Borås Stad inrätta en ”Äldrehälsa”. ”Äldrehälsan” skulle
kunna vara uppbyggt och arbeta på ett snarlikt sätt som
Elevhälsan. Elevhälsan utgår centralt och arbetar konsultativt
mot skolornas personal, föräldrar och elever. På samma sätt
kan också ”Äldrehälsan” arbeta centralt och konsultativt mot
äldreboenden, anhöriga och kommuninvånare som är



inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. ”Äldrehälsans”
uppgifter skulle kunna vara att:

- Ansvara för kunskapsspridning av ny forskning som kan
ha betydelse för vårdtagarna, anhöriga och personal.

- Säkerställa att utmärkt omhändertagande gällande
rehabilitering och förebyggande arbete på t.ex. ett
äldreboende, också sprids andra äldreboenden
kommunen.

- Ge utbildning och stöttning till vårdpersonal så att de i sitt
dagliga arbete också ska kunna känna sig trygga och ha
goda förutsättningar att möta vårdtagare med mer
komplicerad problematik.

- Att i specifika fall också kunna jobba direkt med
vårdtagaren.

- Exempel på professioner som skulle kunna ingå i en
”Äldrehälsa” skulle kunna vara: Sjuksköterska (med
utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik),
Fysioterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller
geriatrik), Arbetsterapeut (med utökad kunskap i
neurologi och/eller geriatrik), Logoped, Dietist, Kurator
och Psykolog. Samt tillgång till Läkare.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås 
kommunfullmäktige besluta att:
Vård- och äldre nämnden får i uppdrag att utreda en 
motionens intentioner att inför ”Äldrehälsan” i Borås Stad.

Patric Cerny (L)
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Centrala pensionärsrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

2018-12-12 Diarienummer  
2018--00645 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 
 

Svar på motion från Patric Cerny (L): Dags att 
förstärka prevention och rehabilitering hos 
våra äldre.  
 

Centrala pensionärsrådets beslut 

Vid sammanträdet den 12 december 2018 § 52 beslutade rådet att ställa sig bakom 
motionen. 
 
Enligt uppdrag 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Centrala pensionärsrådet 
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Remiss, motion: Dags att förstärka prevention och 

rehabilitering hos våra äldre 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka motionen ” Dags att förstärka 

prevention och rehabilitering hos våra äldre”.         

Sammanfattning 

I motionen beskrivs hur kunskapsutvecklingen inom vård- och omsorg har 

utvecklats kraftigt under det senaste decenniet. Med en åldrande befolkning 

kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska skador och 

neurologiska sjukdomar att öka. Motionären tycker därför att Borås Stad ska ta 

ett större ansvar gentemot de som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, 

på samma sätt som Primärvården har gjort med inrättandet av neurovårdsteam. 

Borås Stad bör alltså inrätta en ”Äldrehälsa” som arbetar centralt och 

konsultativt mot äldreboenden, anhöriga och kommuninvånare som är 

inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  

Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 

en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 

Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 

utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 

samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 

till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 

gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 

ansvarsområden behöver klargöras.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen ” Dags att förstärka 

prevention och rehabilitering hos våra äldre”.    

Ärendet i sin helhet 

I motionen beskrivs hur kunskapsutvecklingen inom vård- och omsorg har 

utvecklats kraftigt under det senaste decenniet. Med en åldrande befolkning 

kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska skador och 

neurologiska sjukdomar att öka. I och med att sjukhusen lyckas rädda fler liv 

ställer det också ökade och mer avancerade krav på andra vårdnivåer i 

sjukvårdskedjan. Motionären tycker därför att Borås Stad ska ta ett större 

ansvar gentemot de som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, på 
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samma sätt som Primärvården har gjort med inrättandet av neurovårdsteam. 

Detta skulle förbättra livskvaliteten och hälsan på individnivå, samt minska 

framtida kostnader för Borås Stad.  

Borås Stad bör alltså inrätta en ”Äldrehälsa” som arbetar centralt och 

konsultativt mot äldreboenden, anhöriga och kommuninvånare som är 

inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  

”Äldrehälsans” uppgifter skulle bland annat kunna vara att ansvara för 

kunskapsspridning av ny forskning och nya arbetsmetoder, ge utbildning och 

stöttning till vårdpersonal samt att i specifika fall också kunna jobba direkt med 

vårdtagaren. Exempel på professioner som skulle kunna ingå i en ”Äldrehälsa” 

skulle kunna vara sjuksköterska (med utökad kunskap i neurologi och/eller 

geriatrik), fysioterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), 

arbetsterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), logoped, 

dietist, kurator och psykolog, samt tillgång till läkare.  

Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 

en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 

Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 

utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 

samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 

till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 

gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 

ansvarsområden behöver klargöras.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen ” Dags att förstärka 

prevention och rehabilitering hos våra äldre”. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra äldre 

2. "[Bilaga, datum]"                                 

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-03-20. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. - 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Elevombudets årsrapport 2018 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Elevombudets rapport och översända densamma till 

Grundskolenämnden.         

 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-08 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-13 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-13 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Elevombudets rapport 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Elevombudets rapport. 

Ärendet i sin helhet 

Elevombudet (EO) är en ny funktion i Borås Stad och tjänsten tillsattes i 

augusti 2018 EO riktar sig både till de kommunala och fristående 

grundskolorna.  

EO är en neutral part som kan ge stöd till vårdnadshavare och elever i frågor 

kring kränkande behandling, men även vara en länk från vårdnadshavare till 

kommunens tjänstemän och verksamheter som arbetar med barn och unga. I 

kontakten med elever och vårdnadshavare ges information om såväl skolans 

som deras egen rättighet och skyldighet. EO utgår från skollagen, 

diskrimineringsgrunderna och FN:s barnkonvention.  

Under arbetets gång har EO uppmärksammat att ärendena som kommer in 

omfattar en bredd av frågor inom skolans område.  

EO har skapat ett kontaktnät inom staden med verksamheter som arbetar med 

barn och unga och även tagit initiativ till ett nationellt nätverk med barn- och 

elevombud där även representant från den nationella barnombudsmannen 

deltog.                 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Elevombudets rapport 

2. Elevombudets rapport 2018  

Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden grn.diarium@boras.se  

2. Berörda fristående grundskolor  

info@bkskola.org 

info.boras@engelska.se 

info.boras@kunskapsskolan.se 

info@malmen.com 

 

mailto:grn.diarium@boras.se
mailto:info@bkskola.org
mailto:info.boras@engelska.se
mailto:info.boras@kunskapsskolan.se
mailto:info@malmen.com
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Anna Svalander 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson  

Avdelningschef 
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Elevombudets rapport 2018 

Inledning 

Elevombudet (EO) är en neutral part som kan ge stöd till vårdnadshavare och 

elever i frågor kring kränkande behandling, men även vara en länk från 

vårdnadshavare till kommunens tjänstemän och verksamheter som arbetar med 

barn och unga. I kontakten med elever och vårdnadshavare ges information om 

såväl skolans som deras egen rättighet och skyldighet. 

EO är en ny funktion i Borås Stad, som har sitt ursprung i en motion och togs 

beslut om i Kommunfullmäktige 2015-11-18. Tjänsten tillsattes i augusti 2018 

och tillhör organisatoriskt Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling. EO 

riktar sig både till de kommunala och fristående grundskolorna.  

EO:s uppdrag utifrån motionen är att: 

• Utifrån skollagen ge råd och anvisningar till skolor i syfte att

stävja kränkandebehandling.

• Kartlägga missförhållanden.

• Vara ett stöd för barn och familjer då en kränkande situation

ändå uppstått.

Utöver skollagen utgår EO även ifrån diskrimineringsgrunderna och FN:s 

barnkonvention. Även Barnombudsmannens fördjupningsarbete #välkommen 

till verkligheten, är ett bra arbetsmaterial för EO att utgå ifrån. I 

fördjupningsarbetet deltog 89 barn och det handlar om hur samhällets stöd 

fungerar vid utsatthet och kränkning. Utifrån det som framkom i materialet 

rekommenderar Barnombudsmannen kommunerna att inrätta funktionen 

”oberoende barn och elevombud” (ss. 85 & 128). 

Kontakten med EO sker både skriftligt och genom telefonsamtal och 

skolfrågorna har varit väldigt varierande. Under den första tiden har de flesta 

kontakterna avslutats efter en första rådfrågning, medan andra ärenden har 

behövt flera samtal.  

EO omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), men 

har en anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SOL). Vid kännedom eller 

misstanke att ett barn far illa måste en orosanmälan göras omgående till 

socialtjänsten. 

2018 års rapport redovisar EO:s arbete för tiden augusti till december. 
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Elevombudets rapport 2018 

1 Elevombudets uppdrag 

 Information 

Den främsta uppgiften under 2018 har varit att göra EO:s uppdrag känt för 

vårdnadshavare, elever och skolledning. EO har besökt verksamhetscheferna på 

Grundskoleförvaltningen, verksamhetschefer för mötesplatserna, biträdande 

rektor och en personalgrupp på Internationella Engelska skolan. Alla rektorer 

har fått ett informationsbrev om funktionen.  

EO har gett stöd till en kommunal skolas värdegrundsarbete, blivit inbjuden att 

besöka alla klasser på Internationella Engelska skolan och besökt en 

vuxengrupp på Anhörigstöd.  

 Kontaktnät  

Under hösten har EO besökt drygt tio verksamheter som arbetar med barn och 

unga. Bland annat Hopptornet1, Origo, Fältgruppen, RFSL, polisens 

ungdomsutredare, Barn- och ungdomspsykiatrin, Anhörigkonsulenterna och 

Ungas psykiska hälsa . Genom att informera om funktionen EO och få 

information från verksamheterna skapas förutsättningar för en ömsesidig 

kännedom om varandras verksamheter och vilket stöd som respektive 

verksamhet kan ge.  

EO har både tipsat om stödverksamheter inom Borås Stad och blivit 

kontaktade av personal inom de olika verksamheterna för rådfrågning. 

Sedan januari 2017 finns ett Äldreombud (ÄO) i Borås Stad. Då dessa 

funktioner har ett liknande uppdrag, men mot olika målgrupper, är de ett stöd 

för varandra och kan utveckla arbetet utifrån delade erfarenheter. 

EO har även skapat ett kontaktnät med kurator, skolsköterska och 

specialpedagog inom skolan. 

 Nationellt nätverk 

EO har kontaktat personer med barn- och elevombudsfunktioner i andra 

kommuner och även tagit initiativ till ett nationellt nätverk. Gruppen består 

idag av sex ombud från Nynäshamn, Jönköping, Sigtuna, Norrköping, Botkyrka 

1 Hopptornet är en stödverksamhet för barn och unga med skilda föräldrar. Origo erbjuder 
stödsamtal till familjer med skolbarn i Borås stad. Fältgruppen arbetar inom socialtjänsten och 
vänder sig till barn och unga.   
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och Borås. Uppdragen ser olika ut vilket kan berika och ge influenser. I oktober 

var EO på ett besök hos ombudet i Jönköping.  

I början av januari träffades nätverket i Norrköping. Även en representant från 

nationella barnombudsmannen deltog och kommer att följa oss 

fortsättningsvis. Deltagarna pratade om sina uppdrag och stöttade varandra i 

framgångsfaktorer och mindre bra arbetssätt. Nätverket planerar att träffas en 

gång per termin.  

Borås Stads elevombud är den enda utav deltagarna som organisatoriskt inte 

tillhör Grundskole-/Utbildningsförvaltningen. Något som upplevdes positivt 

för att skapa ett förtroende till vårdnadshavare och elever. En annan viktig 

aspekt är det f.d. Stadsdelsnämnden Norr konstaterade i Redovisning av 

uppdraget att inrätta ett elevombud; att det kan bli besvärligt pga. 

beroendeställning till den egna nämnden om EO blir placerad på 

Grundskoleförvaltningen.  

 Omvärldsbevakning  

Ett viktigt inslag av EO:s arbete är att vara uppdaterad i regelverk, litteratur, 

veckobrev m.m. från myndigheter och verksamheter som riktar sig mot skola, 

kommuner och landsting. Detta bidrar till att EO håller sig uppdaterad i vad 

som händer både lokalt och nationellt.  

EO har även deltagit i Barnombudsmannens webbseminarium i Barnrätt i 

praktiken, inför att FN:s barnkonvention blir lag fr.o.m. 1 januari 2020.  

För att skapa sig ytterligare kunskaper har EO varit i kontakt med 

Barnombudet i Uppsala län2 , som är en ideell förening med huvudsakliga 

bidraget från Uppsala kommun och Region Uppsala. Numera finns EO:s 

kontaktuppgifter på deras hemsida för Barn- och elevombud utanför Uppsala 

län.  

Den samlade informationen och kunskaper ifrån nätverken sprids vidare av EO 

till verksamheter som har nytta av den. 

2 https://boiu.se/ 
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2 Ärenden 

 Telefonsamtal och e-post 

Under 2018 har EO fått in 19 ärenden3  alla ifrån vårdnadshavare, både till 

elever i åk F-6 och åk 7-9. I största möjliga mån har EO frågat hur de fått 

vetskap om funktionen för att ta reda på hur spridningen fungerar. De flesta 

har blivit hänvisade av annan verksamhet eller bekanta. 

Ärendena omfattar en bredd av frågor inom skolans område. Utöver 

kränkningar handlar samtalen bl.a. om vad vårdnadshavare och elever kan 

förvänta sig för stöd av skolan, om stödåtgärder som vidtagits låter rimliga och 

vilka dokument vårdnadshavaren har rätt till.   

EO har bidragit med rådgivning om t.ex. rättigheter och skyldigheter för skolan 

respektive vårdnadshavare samt informerat om vad som händer vid en 

polisanmälan av annan elev eller processen vid en anmälan till 

Skolinspektionen. 

3definition av ärenden är samtal/mail frågor som kommer till EO. Återkommande samtal i ett 
och samma ärende är inte registrerade mer än som ”återkommande” 
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 Möten  

EO har möjlighet att följa med som stöd på möten med skolan. Då EO inte är 

en juridisk person kan den inte företräda någon, men anteckna och lyssna in så 

det tas hänsyn till både barnperspektivet och barnrättsperspektivet. EO kan 

också hjälpa till att ”tolka” det som sagts på mötet.  

 EO har deltagit på tre möten mellan vårdnadshavare och skola. 

3 Arbetet under 2019 

I slutet av 2018 har EO påbörjat arbetet med att besöka några av 

föräldraföreningarna i grundskolan med syfte att nå ut till vårdnadshavare. 

Målet under 2019 är att besöka alla skolor som har en föräldraförening. 

Förutom att möta vårdnadshavare ges också möjlighet att få en personlig 

kontakt med rektorerna vilket lägger en grund till framtida samarbete.  

EO kommer att fortsätta besöka de olika skolorna, Borås Stads mötesplatser 

och öppen ungdomsverksamhet. Planen är att börja med 7-9 skolorna. Detta 

för att nå en äldre elevgrupp som kan tänkas höra av sig till EO själva. EO ska 

även besöka de övriga fristående skolorna. 

”Elsa önskar att hon kände till någon utanför skolan som man 

kan vända sig till: ”Det bästa vore om man kunde prata med någon 

 över rektorn som säger att nu har Vi pratat med läraren. Vi har pratat med rektorn, 

det blir inte bättre. Vad ska vi göra?” (#välkommen till verkligheten, s.72) 

4 Förbättringsområden 

Utifrån samtalen med vårdnadshavare och olika professioner i skolan kan EO 

skapa sig en överblick av eventuella brister och återkommande frågor inom 

skolans arbete mot kränkande behandling. Vid behov görs en kartläggning 

tillsammans med skolorna för att på olika sätt förebygga att kränkningar 

överhuvudtaget sker i skolmiljö.  

EO kommer att träffa ansvariga på Grundskoleförvaltningen och de fristående 

skolorna, för att skapa en dialog kring den information och de synpunkter som 

inkommer.  

I de ärenden som inkommit under hösten 2018 återkommer några områden där 

arbetet behöver förbättras.  
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• Svårt att nå skolledning/bli uppringd/besvarade e-post.

• Vårdnadshavare saknar återkoppling från lärare och skolledning.

• Vårdnadshavare upplever att de blir dåligt bemötta/inte blir tagna

på allvar.

I dokument Rutiner i plan mot kränkande behandling för skolor i 

Grundskoleförvaltningen används begreppet Trygghetsgrupp. I Borås Stads 

skolor används även benämningen Likabehandlingsteam och Trygghetsteam för 

samma funktion. Inom skolverksamheten finns en förståelse för vad som 

menas, men det kan bli otydligt för medborgaren/vårdnadshavaren. Det finns 

vårdnadshavare med barn i olika skolor, byten sker mellan skolor och 

vårdnadshavare pratar med varandra.  

Utifrån Borås Stads Kvalitetspolicy vill jag som elevombud uppmuntra till att 

använda en benämning när det är samma sorts verksamhet. Där står att ”Vårt 

uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi erbjuder likvärdig 

service och tjänster utifrån medborgarnas skiftande behov.” 

5 Avslutning 

Under de första månaderna har EO lagt stor vikt vid att skapa kontaktnät och 

sprida information inom Borås Stad, något som  snabbt resulterat i att många 

intressenter fått kännedom om funktionen. Bemötandet har varit positivt och 

funktionen har välkomnats från vårdnadshavare, förvaltningar, rektorer, skolor 

och de verksamheter som besökts.  

Vid kontakt med EO ges vårdnadshavare och elever möjlighet till snabbt stöd 

och hjälp. Det är viktigt att det i rollen som EO finns det tid att lyssna på och 

återkomma vid behov. Tid och förtroende skapar förutsättning för att de som 
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känner sig utsatta ska kunna känna trygghet. EO:s möjlighet att stötta vid 

möten med skolan har resulterat i positiv respons från vårdnadshavare.   

Stödet ger förutsättningar att lösa frågan lokalt direkt istället för att det blir en 

anmälan till Skolinspektionen, vilket är en lång och utsatt process.   

Hur funktionen som EO kommer att utformas, utöver grunduppdraget, får 

tiden visa. Genom att vara flexibel och lyssna in vårdnadshavare, elever och 

skola kommer den att fortsätta utvecklas med fokus på elevens bästa i centrum. 
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Referenser 

# välkommen till verkligheten, Barn och unga om samhällets stöd vid 

kränkningar och trakasserier i skolan, Barnombudsmannen 2015  

23 kap. Offentlighets- och sekretesslagen & 25 kap skollagen  

14 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

Rutiner i plan mot kränkande behandling för skolor i 

Grundskoleförvaltningen Borås Stads Kvalitetspolicy  

Johanna Armå 
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Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Äldreombudets rapport och översända densamma till Vård- och 

äldrenämnden att arbeta vidare med. Nämnden skall återrapportera till 

Kommunstyrelsen vilka åtgärder Vård- och Äldrenämnden kommer att vidta.     

Ärendet i sin helhet 

Funktionen Äldreombud (ÄO) har funnits i Borås Stad sedan 1 januari 2017 på 

Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling. Äo ska vara en röst för äldre i 

Borås och en länk till kommunens tjänstemän och politiker. Uppgiften att vara 

en länk mellan stadens invånare och politiker finns att läsa i Vision Borås 2025, 

där ett av delmålen är ”Människor möts i Borås”. Här kan man läsa följande: 

”Vi skapar mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare är 

medskapare och får ett reellt inflytande på stadens utveckling”.1 

Uppdraget handlar om att, på en strategisk nivå, driva ett äldreperspektiv i 

staden så att äldres intressen och rättigheter tas tillvara i stadens olika 

verksamheter. ÄO ska även bidra till att öka kunskapen om målgruppens 

situation och behov.  

En viktig del i uppdraget är att informera, stödja och vägleda i aktuella frågor. 

I bifogad fil redovisas Äldreombudets rapport som belyser uppdraget, inkomna 

synpunkter samt förbättringsområden. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Äldreombudets rapport 

2. Äldreombudets rapport 2018  

  

Beslutet expedieras till 

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

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd  Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

                                                      
1 Vision Borås 2025 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 



Äldreombudets rapport år 2018

Borås Stad          1

Äldreombudets 
rapport år 2018

ÄO



Äldreombudets rapport år 2018

2 Borås Stad  

Innehåll

Inledning.......................................................................3

1. Äldreombudets uppdrag ..........................................4

    1.1 Seniorguiden ............................................................4

    1.2 Besök .........................................................................4

    1.3 Synpunkter ..............................................................5

    1.4 Information ..............................................................6

    1.5 Omvärldsbevakning ................................................6

2. Förbättringsområden................................................7

    2.1 Vård- och omsorgsboenden…………………………7

    2.2 Biståndshandläggning ............................................8

    2.3 Synpunktshantering ...............................................9

3. Avslutning ...............................................................10

Referenser ...................................................................11



Äldreombudets rapport år 2018

Borås Stad          3

Inledning
Funktionen Äldreombud (ÄO) har funnits i Borås Stad sedan 1 januari 2017 på Stadsled-
ningskansliet, Kvalitet och utveckling. ÄO ska vara en röst för äldre i Borås och en länk till 
kommunens tjänstepersoner och politiker. Uppgiften att vara en länk mellan stadens invåna-
re och politiker finns att läsa i Vision Borås 2025, där ett av de strategiska målområdena är 
”Människor möts i Borås”. Här kan man läsa följande: 

”Vi skapar mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare är medskapare 
och får ett reellt inflytande på stadens utveckling”.1 

Uppdraget ÄO handlar om att, på en strategisk nivå, driva ett äldreperspektiv i staden så att 
äldres intressen och rättigheter tas tillvara i stadens olika verksamheter. ÄO ska även bidra till 
att öka kunskapen om målgruppens situation och behov. 

En viktig del i uppdraget är att informera, stödja och vägleda i aktuella frågor. 

ÄO kontaktas i de mest skiftande frågor och ärenden – en del mer komplexa än andra. 
Kontakter med skilda instanser efter den enskildes behov har tagits och ett samarbete med 
Vård-och äldreförvaltningen (VÄF), andra förvaltningar samt organisationer har upprättats. 
Kontinuerliga avstämningar görs med VÄF:s ledningsgrupp i två gånger/år. 

Under 2018 har ÄO fått synpunkter och förslag, i många varierande ämnesområden, att föra 
vidare till ansvariga tjänstepersoner. De synpunkter och förslag, som inte tillhör kommunens 
ansvar, har lämnats vidare till berörd myndighet, bolag eller annan instans. 

I uppdraget ingår att ta fram en årlig rapport som lämnas till Kommunstyrelsen. I årets 
rapport vill ÄO väcka bemötandefrågan: Hur bemöts Borås Stads invånare? 

Invånare i Borås Stad ska bemötas på ett professionellt sätt. Det ställer stora krav på tydlighet, 
empati och respekt. Att möta en annan människa professionellt kommer ofta med livserfa-
renhet och människokunskap. Samtalet är ett viktigt redskap i mötet, att bli lyssnad på och 
tagen på allvar är att respektera en annan människa. Ofta är det brister i information och 
kommunikation som leder till att upplevelsen av mötet blir negativ. Då talar man om känslan 
av maktmissbruk, förtvivlan, kränkning eller avsaknad av lyhördhet.

Socialstyrelsen skickar ut enkäter2 årligen till brukare för att undersöka vad de tycker om 
särskilt boende (vård- och omsorgsboende) eller hemtjänst. En fråga redovisar om man får 
bra bemötande från personalen och 2018 års siffra är 94 procent för vård- och omsorgsbo-
ende och 95 procent för hemtjänsten. Det är positivt eftersom det är höga procentsatser för 
båda grupperna. 

I ÄO:s rapport framkommer en del negativ kritik mot bemötandet, men vi får inte glömma 
det positiva bemötandet som många invånare talar om. I år har det framkommit mycket 
positiva röster om hemtjänsten. En del negativ kritik har framkommit gällande bistånds-
handläggningen, men de allra flesta möten blir bra. Många berättar att de möter handläggare 
som är fantastiska. Färdtjänsten får i år igen övervägande positiv kritik.

Ett citat ur visionen Borås 2025 visar hur möten mellan människor bör vara: ”I Borås står 
möten mellan människor i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar 
tillvara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer.”

I Borås Stad finns dessutom en framtagen kvalitetspolicy3, där det står klart och tydligt hur 
vi ska arbeta och förhålla oss till stadens invånare. Kvalitetspolicyn bör lyftas i alla stadens 
verksamheter. 

1  Vision Borås 2025
2  Socialstyrelsen. Så tycker de äldre om äldreomsorgen. 
3  Borås Stad. Borås Stads kvalitetspolicy.
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1 Äldreombudets uppdrag 
1.1 Seniorguiden 
ÄO ska besvara och/eller lotsa till rätt instans i frågor gällande äldre via telefon, funktionen 
kallas Seniorguiden. Samtalen har varit mycket varierande och förutom frågor har det varit 
samtal som gäller vägledning, rådgivning och stöd, d.v.s. sociala samtal. 

Totalt har det inkommit 157 samtal till Seniorguiden. Det är en ökning av samtalen, från 139 
samtal år 2017. I ett samtal kan flertalet ämnen och frågor uppkomma. Diagrammet nedan 
visar de områden, som samtalen har berört. 

Nytt under året var att samtal med psykisk ohälsa som grund har ökat. Även samtal om suicid 
har förekommit vid ett par tillfällen. Skillnaden mellan de samtal som kallas ”sociala samtal” 
och samtal med ”psykisk ohälsa” menas i denna rapport, att de sociala samtalen har inrikt-
ning mot ensamma människor som söker kontakt av olika slag. De samtal med inriktning 
”psykisk ohälsa” är samtal med människor som inte mår bra i olika grader.

1.2 Besök 
Enskilda besök på kontoret är ett önskemål som framförs emellanåt och under året har 12 
bokade besök gjorts. Utöver det har det även, på försök, bedrivits spontanbesök vid den 
öppna verksamheten på Café Simon på Träffpunkt Simonsland för de som föredrar det. 

Hembesök görs vid behov. Många samtal är känslosamma och då är ett hembesök ett bra 
alternativ. Andra orsaker kan vara rörelsesvårigheter, syn- eller hörselnedsättning. Under året 
har fem hembesök gjorts. 

Ämnesområden

Psykisk ohälsa
6%

Hemtjänst
6%

Aktiviteter
17%

Fixartjänst
3%

Demens
1%

Hjälpmedel
4% (4%)

Anhöriga
5% (2%)

Sociala samtal
13% (6%)

Bistånd
11% (7%)

Juridik
2% (14%)

Vård
7% (1%)

Kost
2%

Bostäder
18% (34%)

Förmyndarenheten
5% (1%)

Kommentar till bilden: Procentsatsen i parentes anger 2017 års resultat.
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1.3 Synpunkter 
ÄO vägleder äldre som vill lämna synpunkter på de kommunala verksamheterna och hjälper 
även till med att skriva och lämna in en synpunkt om inte den enskilde själv har förmågan. 

Under året inkom totalt 140 synpunkter. Av dessa gällde 122 stycken kommunal verksamhet. 
Vid besök på kommunens mötesplatser lämnas många synpunkter, både de som rör kommu-
nens verksamheter och de som rör annan verksamhet. Vid dessa tillfällen inkom 78 synpunk-
ter gällande kommunens verksamhet och 18 stycken ej gällande kommunens verksamhet. 
Övriga 44 synpunkter inkom via telefonsamtal.

Antal kommunala synpunkter samt ämnesområden

 2018 Hösten 
2017

Anhöriga 4 0

Bemötande 0 12

Bibliotek 2 0

Bistånd 21 0

Boende 0 2

Brand 2 0

Demensteam 2 0

Hemtjänst 21 8

Hjälpmedel 0 2

Hälso- och sjukvård 5 1

Kost/restauranger 2 5

Larm 0 1

Ledsagare 0 1

Miljö 0 5

Mötesplats/aktiviteter 16 2

Resor 9 2

Snöröjning 12 0

Våbo 18 0

Växelvård 0 1

Övriga 8 0

Summa 122 42

Ökningen av synpunkter kan förklaras med att ÄO under sitt första verksamhetsår (2017) 
började besöka alla Borås Stads mötesplatser för äldre under hösten 2017 och därför visar 
tabellen inte ett helt års resultat.
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1.4 Information 
En del av uppdraget är att vägleda och informera och därför besöks föreningar, organisatio-
ner, mötesplatser, anhöriggrupper och andra intresserade. 

Under 2017 och 2018 har fokus varit att beskriva ÄO:s uppdrag eftersom det är en ny funk-
tion i kommunen, men också att informera om äldreomsorgens verksamheter i Borås Stad. 
Under ett flertal av besöken har information om synpunktshanteringen lämnats och flera 
frågeställningar blivit besvarade.

Under 2018 har 57 grupper av varierande storlek besökts.

Ett naturligt sätt att komma i kontakt med våra invånare i Borås Stad är att finnas på mötes-
platserna. ÄO deltar i arbetet kring Träffpunkt Simonsland, besöker mötesplatserna och får 
därigenom till sig åsikter, synpunkter och förslag. 

Under året har ÄO även deltagit i flera större arrangemang, exempelvis  Anhörigdagen, 
Seniordagen och Informationsdagarna för 80-åringarna. I samband med att inbjudan till 
80-åringarna, som var 690 stycken i september 2019, så fanns även ÄO:s informationsfolder 
med.

Under år 2018 har 789 personer fått information vid olika sammankomster.

1.5 Omvärldsbevakning 
ÄO deltar årligen i ett nationellt nätverk för att knyta nya kontakter, få kunskap om hur andra 
ÄO och liknande funktioner arbetar samt för att informera om Borås Stads äldreomsorg. 

En politiker och några tjänstepersoner från Borås Stad, däribland ÄO, gjorde ett studiebesök 
i Aarhus, Danmark. Aarhus utsågs år 2018 till årets frivillighuvudstad och kommunen har 
startat en strategi för att hjälpa människor att hitta nya gemenskaper. Syftet med besöket var 
att få kunskap om hur Aarhus kommun har arbetat med denna fråga. Information inhämta-
des också om Äldrerådet, klagomålshantering, demensområdet samt teknikområdet.
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1.4 Information  
En del av uppdraget är att vägleda och informera och därför besöks föreningar, 
organisationer, mötesplatser, anhöriggrupper och andra intresserade.  
 
Under 2017 och 2018 har fokus varit att beskriva ÄO:s uppdrag eftersom det är 
en ny funktion i kommunen, men också att informera om äldreomsorgens 
verksamheter i Borås Stad. Under ett flertal av besöken har information om 
synpunktshanteringen lämnats och flera frågeställningar blivit besvarade. 
Under 2018 har 57 grupper av varierande storlek besökts. 
 
Ett naturligt sätt att komma i kontakt med våra invånare i Borås Stad är att finnas 
på mötesplatserna. ÄO deltar i arbetet kring Träffpunkt Simonsland, besöker 
mötesplatserna och får därigenom till sig åsikter, synpunkter och förslag.  
 
Under året har ÄO även deltagit i flera större arrangemang, exempelvis  
Anhörigdagen, Seniordagen och Informationsdagarna för 80-åringarna. I 
samband med att inbjudan till 80-åringarna, som var 690 stycken i september 
2019, så fanns även ÄO:s informationsfolder med. 
 
Under år 2018 har 789 personer fått information vid olika sammankomster. 
	

.	 	

 
1.5 Omvärldsbevakning  
ÄO deltar årligen i ett nationellt nätverk för att knyta nya kontakter, få kunskap 
om hur andra ÄO och liknande funktioner arbetar samt för att informera om 
Borås Stads äldreomsorg.  

En politiker och några tjänstepersoner från Borås Stad, däribland ÄO, gjorde 
ett studiebesök i Aarhus, Danmark. Aarhus utsågs år 2018 till årets 
frivillighuvudstad och kommunen har startat en strategi för att hjälpa 
människor att hitta nya gemenskaper. Syftet med besöket var att få kunskap om 
hur Aarhus kommun har arbetat med denna fråga. Information inhämtades 
också om Äldrerådet, klagomålshantering, demensområdet samt teknikområdet. 
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2 Förbättringsområden 
Under ett verksamhetsår kommer ÄO i kontakt med många av Borås Stads invånare och får 
höra många synpunkter och klagomål. Dessa lämnas vidare i stadens Synpunktshanterings-
system, antingen av den enskilde själv eller av ÄO, om den enskilde har behov av att få hjälp 
med detta. 

Dessutom träffas ÄO och VÄF:s ledningsgrupp två gånger/år för att ha en dialog och information 
kopplat till synpunkterna. Vid dessa tillfällen diskuteras även förbättringsområdena. 

2.1 Vård- och omsorgsboende

Aktiviteter
År 2017 uppkom frågan om aktiviteter på vård- och omsorgsboenden och även 2018 har det 
varit synpunkter på samma ämnesområde, som framförallt anhöriga har tagit upp. Anhöriga 
upplever att det inte genomförs aktiviteter på vård- och omsorgsboenden och om det finns, 
så vet de inte om deras närstående deltagit eller inte i dessa.

• Finns det aktiviteter och deltar de boende i dessa?

Synpunkterna gällande aktiviteter på vård- och omsorgsboenden bekräftas av brukarunder-
sökningen 20184, som visar att 56 procent är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boen-
det. Siffran har sjunkit de senaste åren och ligger under den genomsnittliga siffran i landet 
som är 64 procent.

I Socialtjänstlagen står det om att äldre personer ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra.5 

Aktiviteter erbjuds i olika omfattning på boendena. Många av Borås Stads vård- och omsorgs-
boenden visar sina aktiviteter på sin Facebook-sida, där alla kan söka medlemskap och på så 
sätt se de aktiviteter som utförs. Verksamheten arbetar också för att få en gemensam sida för 
alla vård- och omsorgsboenden på Facebook och den beräknas vara klar under våren 2019.

Om den boende har nedsatt kognitiv funktionsförmåga, så kan det vara så att hen inte minns 
vid förfrågan om hen deltagit i en aktivitet. Önskemål finns från anhöriga om att det borde 
finnas information om den boende deltagit i aktiviteter, om denne inte har förmågan att 
redogöra för det själv.

• Vad är en aktivitet?

Forskningen visar att aktiviteter är hälsofrämjande, oavsett om den är fysisk, kognitiv eller 
social.6 Det råder olika åsikter om vad som räknas som en aktivitet. Ska de genomföras 
gemensamt eller individuellt? Vad är meningsfulla aktiviteter?

Vård- och äldreförvaltningen planerar och arbetar i nuläget vad som ska gälla på området 
kring aktiviteter på stadens Vård- och omsorgsboenden - alla boende ska ha en meningsfull 
dag.

• Förslag till åtgärd: Klargöra vad som är en aktivitet. Tydlig information till anhöriga om 
på vilka sätt man kan se de aktiviteter som erbjuds samt om möjligt föra ”loggbok med 
aktivitetsdeltagande” för de personer som har nedsatt kognitiv funktionsförmåga. 

4 Socialstyrelsen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen.
5  Socialtjänstlagen. 2001:453.  5 kap. 4 §.
6 Kielhofner G. Model of human occupation: Theory and application. 4th ed. Philadelphia:  
 Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
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Vem har ansvaret?

• Vem har ansvaret – anhöriga, boenden eller personalen?

Frågor kommer till ÄO om vem som ansvarar för olika göromål på boendet, både i de boen-
des egna lägenheter och i de allmänna utrymmena.

På boendena har man under året satsat både på att skapa trivsamma inne- och utemiljöer och 
bl.a. köpt in utemöbler. Man skiljer på vardag och helg med dukning, aktiviteter med mera.

Som boende på ett Vård- och omsorgsboende hyr man sin lägenhet och har ansvar som vilken 
hyresgäst som helst, d.v.s. man fortsätter vara självständig och utför de sysslor i hemmet som 
man alltid har gjort. Kan man inte eller får man problem med att utföra ett göromål, så får 
man självklart hjälp av omsorgspersonalen. Allt finns dokumenterat i omvårdnadsplanen.

Alla boenden har en Socialt ansvarig (SOA) som ska vara informationsbärare samt främja 
relationen mellan boende, anhörig och personal.

Andra frågor som uppkommer gäller utifrån kommande aktiviteter till exempel hårvård, 
fotvård, tandvård. 

• Vem ansvarar för utifrån kommande aktiviteter?

I genomförandeplanen dokumenteras det den boende behöver hjälp med t.ex. beställa tider 
för ovanstående aktiviteter.

Både boende och anhöriga saknar information. Brist på information och kommunikation gör 
att förväntningarna blir till besvikelser. 

Alla vård- och omsorgsboenden har inflyttningssamtal, men ibland blir det mycket informa-
tion på en och samma gång.

Under 2019 kommer en välkomstmapp med information om Vård- och omsorgsboenden, 
där både boenden och anhöriga kan läsa informationen i lugn och ro. 

• Förslag till åtgärd: Tydlig information om vad som gäller på Vård- och omsorgsboenden.

2.2 Biståndshandläggning
De allra flesta människor vill klara sig själva så länge det går. När någon har ett behov av stöd 
och hjälp, ska man få detta prövat individuellt enligt Socialtjänstlagen7. Biståndshandläggar-
na gör en utredning där brukarens behov bedöms, en skälig levnadsnivå ska garanteras och 
även andra krav vägs in. 

Människor som söker hjälp befinner sig ofta i ett sårbart läge och därmed är det oerhört 
viktigt hur bemötandet blir. Konsekvensen av ett icke korrekt bemötande t.ex. upplevelsen 
av att inte ha blivit lyssnad till, känslan av kränkning eller förminskning på något sätt, gör 
att förtroendet försvinner för kommunen. Bemötandet är viktigt för den fortsatta relationen 
mellan brukare och kommun.

I de allra flesta fall blir man som sökande bemött på ett korrekt och professionellt sätt. De 
som har kontaktat ÄO har mycket olika upplevelser gällande bemötandet av biståndshand-
läggningen – allt från mycket gott bemötande med medmänsklighet och omsorg till möten 
som upplevs alltför byråkratiska och omänskliga. Det är t.ex. inte avslaget på ansökan om en 
insats som är problemet, utan hur  bemötandet är  mot den som söker. 

7  Socialtjänstlagen 2001:453
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I Socialtjänstlagen står det att människor ska vara självbestämmande, dvs de ska få besluta om 
sitt fortsatta liv och vara delaktiga i hur insatserna ska vara utformade. De ska ha möjlighet 
att göra sin röst hörd och att föra fram sina upplevelser av hjälpbehov. Biståndshandläggarna 
har en central roll – i bedömningen gäller det att kommunikationen är god. Biståndshandläg-
garen måste kunna tyda olika situationer, få ett förtroende och kunna uppnå ett samförstånd 
med den äldre personen. Samförståndet får man genom att visa respekt, lyssna på varandra, 
få vara delaktig och ha ett inflytande över de beslut som fattas.

Biståndshandläggaren har en svår roll och en uppgift. De får krav från många håll – den 
sökande, anhöriga, lagstiftningen – och kraven är av helt olika art. Det leder till dilemman, 
där biståndshandläggarna hamnar i situationer där det inte finns några givna lösningar. Här 
kommer professionalismen in så att alla inblandade känner sig sedda och hörda på i mötet. 
Egenskaper som lyhördhet, empati och respekt är nyckelord. I Socialstyrelsens skrift8 skrivs 
att personalen också behöver få tillräckligt med tid för samtal med den äldre som befinner sig 
i en beroendeställning.

Borås Stad har en kvalitetspolicy9 bl.a. gällande vårt förhållningssätt. I dokumentet finns 
tydligt beskrivet stadens ledstjärnor: professionalism, engagemang och lärande. 

• Förslag till åtgärd: Medvetandegöra och lyfta fram ett professionellt bemötande genom 
att uppdatera kunskapen om Borås Stads kvalitetspolicy och hålla den levande.

2.3 Synpunktshantering
Till Borås Stads synpunktshanteringssystem kan man lägga in beröm, frågor, förslag och 
klagomål på stadens olika funktioner. Dessa synpunkter kommer till berörd enhet som ska 
besvara synpunkten/frågan inom 10 arbetsdagar. Synpunkterna används till förbättringsom-
råden som kommunen arbetar med.

När ÄO informerar om synpunktshanteringen, kommer det ofta fram att invånare inte vågar 
lämna in sin synpunkt på grund av att man är rädd för repressalier. Flera berättar att de 
misstror stadens system. Erfarenheten av systemet är att man antingen har fått ett undermå-
ligt bemötande eller så har ansvarig tjänsteperson inte svarat på synpunkten utan lämnat ett 
upplevt ”standardsvar”.

Om en synpunkt lämnas på stadens verksamheter så ska bemötandet vara professionellt från 
kommunens sida, vare sig synpunkten gäller - klagomål, beröm eller en fråga. I stadens Kvali-
tetspolicy10 kan man läsa följande:

” Vi tar emot positiva som negativa synpunkter med intresse och gott bemötande”

• Förslag till åtgärd: Klargöra  och uppmärksamma vad syftet med synpunktshanteringen 
är och rutinen kring denna.

 

8  SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. 
9  Borås Stads kvalitetspolicy.
10  Borås Stads kvalitetspolicy.
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3.  Avslutning
Det finns en röd tråd som går  i stort sett alla synpunkter och berättelser, som ÄO har fått ta 
del av under året som gått och det är bemötande.

Äldreomsorgens arbete ska bygga på de äldres behov av att få leva ett värdigt liv och att få 
känna välbefinnande.11 I rapporten ”Värdigt liv i äldreomsorgen” 12 kan man även läsa att ett 
värdigt liv inbegriper privatlivet, den kroppsliga integriteten, självbestämmande, delaktighet, 
individanpassning och gott bemötande av den äldre och dess närstående.

Även i Borås Stads egna dokument13 kan man läsa följande:

”Alla Vård- och äldrenämndens verksamheter ska präglas av ett respektfullt och gott bemö-
tande gentemot både närstående och anhöriga”.

Många av de samtal ÄO har haft under året härrör bemötandet – både goda och mindre goda 
möten. När en invånare tar kontakt med ÄO är syftet oftast att tala om en negativ händelse, 
men oerhört många möten blir bra varje dag.

I hemtjänsten görs cirka 6300 besök varje dygn. De allra flesta besök blir bra och under året 
har hemtjänstpersonalen fått mycket beröm. Flertalet av de äldre upplever att personalen har 
ett gott bemötande och gör sitt bästa utifrån de förutsättningar de har. Personal som lyssnar 
och samtalar en stund med sina brukare upplevs vara engagerade och omtänksamma. Många 
äldre är ensamma och för dem är mötet och samtal med omsorgspersonalen en viktig stund 
på dagen. 

Färdtjänst är en annan enhet, som även i år får beröm.

Det är viktigt att bemöta Borås Stads invånare korrekt för att de ska känna tillit och förtro-
ende för kommunen. När någon befinner sig i ett utsatt läge och söker hjälp är det speciellt 
viktigt hur bemötandet blir, för det första intrycket blir oftast bestående och avgörande för 
dem framtida relationen. Enligt Angela Ahola, doktor i psykologi, tar det sju sekunder för att 
göra en bedömning av en person, som man möter första gången…

11  SOU 2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen
12  SOU 2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen
13  Borås Stad. Vård- och äldrenämnden. Inriktning för äldreomsorgen i Borås Stad.
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 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 

Uppdraget tillhör Tekniska nämnden 

2017-00544 
Svar på motion av Anders Österberg (S): 
Motion: Jämlikhetsutredning - Ja tack! 
2017-00427 
Svar på motion från Ida Legnemark (V): 
mänskliga rättigheter är en kommunal 
angelägenhet- gör Borås till en MR-stad 
2017-00216 
Svar på motion av Ida Legnemark (V): 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 
2016-0825 
Svar på motion av Hanna Bernholdsson 
(MP) och Tom Andersson (MP): Borås kan 
bli Sveriges bästa hbtqkommun 

Kommunstyrelsen får ett uppdrag att 
genomföra en kartläggning av 
kommunens nuvarande arbete med 
mänskliga rättigheter samt ta fram ett 
förslag på Borås Stads fortsatta arbete 
med att stärka mänskliga rättigheter. 

Geno
mfört 

1 (st) Det finns nu en rapport som innehåller analys och resultat av 
kartläggningen samt förslag till organisation för att stärka Borås 
Stads i arbetet med mänskliga rättigheter. 

Ärendet behandlas av Kommunstyrelsen den 17/6 2019. 

§ 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) Till KS för beslut under T2. 

§ 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 för att bygga ett 
fritt WiFi-nät, på ett antal avgränsade platser i Borås. Ytterligare 
utredning behövs, för att fastställa hur stort underskott ett fritt 
WiFi-nät skulle generera och hur detta skulle kunna 
finansieras. 



Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019, nämndens rapport 3(4) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

§ 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) Arbetet med att separera förtroendevalda i Heroma pågår vilket 
är en förutsättning att kunna genomföra uppdraget. Dock finns 
det fortfarande delar som inte är lösta och som visat sig vara 
problematiska så som Attest av tidrapportering. Vi fortsätter att 
kolla på en lösning med en enklare e-tjänst för förtroendevalda. 

§ 309 2016/KS0337 004 Revidering av
Borås Stads arkivregler

Ge arkivmyndigheten i uppdrag att 
utarbeta rekommendationer och riktlinjer 
för arkivreglernas tillämpning. 

Geno
mfört 

1 (st) Rutiner för att komplettera och vara ett stöd för tillämpning av 
Arkivregler för Borås Stad är framtagna och fastställda av 
Stadsarkivarien 20 september 2018 

§ 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) 

Domstolsutslag har kommit i ärende som har betydelse för 
ordningsstadgar. den analyseras och nytt förslag till 
ordningsföreskrifter kommer att presenteras efter sommaren 

§ 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) En arbetsgrupp arbetar med att bereda ärendet. Uppdraget 
beräknas kunna slutredovisas under 2019. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 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, vilket 
är ett arbetssätt som förvaltningen kommer att fortsätta tillämpa. 
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) Antalet deltidsarbetande på förvaltningen är ytterst få. Ingen 
vidare insats krävs för att nå upp till målet. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

Delvis 
geno
mfört 

1 (st) Kommunstyrelsen kommer genom projektet "Frisk organisation" 
skapa förutsättningar för organisationen att arbeta med den del 
av sjukfrånvaron som är att härleda till organisatoriska faktorer. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

Delvis 
geno
mfört 

1 (st) I avdelningens arbete ligger att anpassa och införliva de verktyg 
vi har inom HR-området så att dessa stödjer våra HR-processer. 
Inom ramen för digitalisering ligger också uppbyggnaden och 
utveckling av den HR-modul i Stratsys som vi idag använder för 
att rapportera övertaligthet. 

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) 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. 

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 driver tillsammans med representanter 
från förvaltningarna en arbetsgrupp där vi tittar på strategier och 
systematik i kompetensförsörjningsarbetet. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Försäljning av Tjärblomstret 12 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

att sälja fastigheten Tjärblomstret 12 till Bergsbo 12 AB för en köpeskilling om 

1 894 900 kr. 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-14 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-18 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00081 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Anna Olvén 
 

Datum 

2019-04-30 Elisabeth Eickhoff   

  Mark- och exploateringschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Olvén 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00081 3.1.2.2 

  

 

Försäljning av Tjärblomstret 12 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Tjärblomstret 12 till Bergsbo 12 

AB för en köpeskilling om 1 894 900 kronor.       

Ärendet i sin helhet 

Ett köpeavtal har upprättats mellan kommunen och Bergsbo 12 AB om 

försäljning av fastigheten Tjärblomstret 12, som är belägen mellan 

Katrinedalsgatan och Ållebergsgatan, se bifogad kartbilaga och översiktskarta. 

 

Köparens avsikt med förvärvet är att uppföra 6-7 st. bostadsrättslägenheter. 

Erhållet bygglov omfattar 700 kvm BTA och fastighetens yta är totalt 896 kvm. 

 

Ett markanvisningsavtal tecknades 2017 mellan kommunen och Byggrådet 

Invest AB. I markanvisningen ingick fastigheterna Tjärblomstret 11,12,13,14 

och 15, samt en del av Bergsäter 1:1. Fastighetsbildning har genomförts med 

resultatet att en enda fastighet, Tjärblomstret 12, bildats av de i 

markanvisningsavtalet ingående delarna. 

 

Ägarna av Byggrådet Invest AB har sedan markanvisningsavtalet tecknats bildat 

ett bolag; Bergsbo 12 AB, för att genomföra exploateringen inom Tjärblomstret 

12, varför avtalet tecknas med Bergsbo 12 AB. 

 

För fastigheten finns inte någon detaljplan och avsikten i markanvisningsavtalet 

var att detaljplan inte skulle tas fram. Bolaget beviljades bygglov för den tänkta 

byggnationen i april 2018 ( § SBN 2018-000088). 

Marken säljs i befintligt skick. 

 

Köparen har genom tidsbegränsat arrendeavtal tillträtt marken för att påbörja 

markarbeten inför byggnationen.  

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal 

2. Kartbilaga  

3. Översiktskarta   



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Bergsbo 12 AB, c/o Rutgersson, Örtjärnsvägen 10, 435 40 MÖNLYCKE 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 















 

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

Kartbilaga

AK487
Polygon




Översiktskarta 

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Markanvisningsansökan, Fristadbostäder AB, del av 

Fristads Prästgård 1:100, Prästskogan 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Fristadbostäder AB enligt 

upprättat förslag. 

Datum 

2019-05-14 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-05-18 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00543 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Anders Graad 

Datum 

2019-05-02 Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

M2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00543 3.1.2.2 

  

 

Markanvisningsansökan, Fristadbostäder AB, del av 

Fristads Prästgård 1:100, Prästskogen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Fristadbostäder AB enligt 

upprättat förslag. 

Ärendet i sin helhet 

Fristadbostäder AB ansökte i juli 2018 om en markanvisning för att bebygga en 

tredjedel av den kvarvarande byggrätten i gällande detaljplan med cirka 20 

trygghetsbostäder. Området är beläget i korsningen Nya Kyrkvägen och 

Prästskogsvägen. I gällande detaljplan som är från 2011 finns det byggrätter för 

ytterligare cirka 40 bostäder och för dessa har AB Fristad Bygg i januari 2019 

sökt en markanvisning. Fristadbostäder AB är väl medvetna om detta och 

samarbetar med AB Fristad Bygg så att en bra helhet för hela bebyggelsen kan 

komma till stånd. Detta gäller såväl utseendemässigt som den byggrättsmässiga 

disponeringen enligt gällande detaljplan. 

Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget fram till 2020-12-31 har 

ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kvartersmark samt 

övriga villkor avseende exploatering av området. 

Beslutsunderlag 

1. Markanvisningsavtal 

2. Översiktskarta 

3. Markanvisningsansökan 

Beslutet expedieras till 

1. Fristadbostäder AB, Box 91, 513 21 Fristad 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 











 

Begärd markanvisning

Begärd markanvisning

Översiktskarta Fristad,
Markanvisat område, ungefärlig

avgränsning

600m4002000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:20000



BN

6:1

166

d

Illustrationskarta
Illustrationskartan är till för att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd. Den vi-

sar ett av många möjliga sätt att bebygga området enligt bestämmelserna på plankartan. 

Den har ingen rättsverkan.

Gränsbeteckningar

Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns

Användningsgräns

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Traktgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Staket

Häck

Dike

Väg

Ägoslagsgräns

Blandskog

Barrskog

Träd

Nivåkurvor

  

Illustrationer

Ny byggnad

Lövträd

Barrträd

Parkering

Bullerskärm

svackdike för infi ltration

ny gång- och cykelväg

ny väg på kvartersmark

natur på allmänplats

natur på kvartersmark

Grundkarta
Mätklass II

Koordinatsystem plan: Sweref 99-1330

Koordinatsystem höjd: BS 73

Upprättad 2009-11-11

Fastighetsredovisning

Upprättad 2008-05-26

Jerry Sandin

Kartchef

Upprättad 2008-11-23

Skala 1:1000 A1, 1:2000 A3

Planarkitekt
Åsa Åkesson

Planchef
Tord Lundborg

Till planen hör:

Detaljplan för del av Fristad Samrådshandling

P 49/06

InstansBeslutsdatum

2008-11-23

Samråd

Utställning

Lagakraft

Borås Stad, Västra Götalandslän

FRISTADSPRÄSTGÅRD 1:100 M FL.

(Åsboplan och Prästskogen)

Plankarta 

Planbeskrivning 

Genomförandebeskrivning

Fastighetsförteckning

Illustrationskarta
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Mätklass II
Koordinatsystem plan: Sweref 99-1330
Höjdsystem: BS 73

Upprättad 2009-11-12

Fastighetsredovisning
Upprättad 2009-11-11

Jerry Sandin
Kartchef
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Planarkitekt
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Till planen hör:
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InstansBeslutsdatum

2009-11-23

Samråd

Utställning

Laga kraft

Borås Stad, Västra Götalands län

FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:100 m fl
Åsboplan och Prästskogen

Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Fastighetsförteckning
Illustrationskarta

BN
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Plankarta med bestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckningen saknas gäller 
bestämmelser inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

MARKANVÄNDNING

Allmän plats
Huvudgata

Lokalgata

Naturområde

Teknikbyggnad

Kvartersmark
Bostäder

Bostäder med centrumfunktion i bottenplan

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
Lekplats

UTFORMNING AV KVARTERSMARK

Utnyttjandegrad / Fastighetsindelning
Största sammanlagda byggnadsarea i procent av fastighetsarea

Begränsning av markens bebyggande
Marken får inte bebyggas

Marken får endast bebyggas med uthus och garage.

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.

Marken ska vara tillgänglig för infi ltrationsdike och dimensioneras
för 10 års regn.

Marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafi k.

 Markens anordnande 
Marklov krävs för trädfällning med en stamomkrets större än 50 cm i diameter i bröst-
höjd. Återplantering ska ske. Berg i dagen ska bevaras.

Utfartsförbud

         

Bullerskydd ska uppföras med en minimihöjd på 3 m.

Dagvatten ska så långt det är möjligt omhändertas lokalt, fördröjas och renas. 

Placering, utformning, utförande
Byggnaderna ska utformas så att god anpassning till terrängen 
erhålls.

Högsta byggnadshöjd i meter.

Minsta respektive största taklutning i grader.

        

Högsta antal våningar.

Byggnadsteknik
Byggnader ska utföras radonskyddande. I de fall byggnader grundläggs på spräng-
botten och/eller fyllning av sprängsten från platsen med en tjocklek på mer än 0,5 m 
ska byggnader utföras radonsäkert.

STÖRNINGSSKYDD
Gemensam uteplats med maximal ljudnivå på 70 dBA ska fi nnas som komplement 
till lägenheter med uteplatser där maximala ljudnivån på 70 dBA överskrides.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen vunnit laga kraft. Kommunen är 
huvudman för allmän plats.





 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Markanvisningsansökan, AB Fristad Bygg, del av 

Fristads Prästgård 1:100, Prästskogen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med AB Fristad Bygg enligt 

upprättat förslag. 

 

 

 

Datum 

2019-05-14 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-18 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00070 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Anders Graad 
 

Datum 

2019-05-02 Elisabeth Eickhoff  

  Mark- och exploateringschef 

 

M3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00070 3.1.2.2 

  

 

Markanvisningsansökan, AB Fristad Bygg, del av 

Fristads Prästgård 1:100, Prästskogen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med AB Fristad Bygg enligt 

upprättat förslag. 

Ärendet i sin helhet 

AB Fristad Bygg ansökte i januari 2019 om en markanvisning för att bebygga 

två tredjedelar av den kvarvarande byggrätten i gällande detaljplan med drygt 40 

bostäder fördelat på ungefär hälften vardera av hyresrätter och bostadsrätter. 

Området är beläget i korsningen Nya Kyrkvägen och Prästskogsvägen. I 

gällande detaljplan som är från 2011 finns det byggrätter för ytterligare 20 

bostäder och för dessa har Fristadbostäder AB i juli 2018 sökt en 

markanvisning. AB Fristad Bygg är väl medvetna om detta och samarbetar med 

Fristadbostäder AB så att en bra helhet för hela bebyggelsen kan komma till 

stånd. Detta gäller såväl utseendemässigt som den byggrättsmässiga 

disponeringen enligt gällande detaljplan. 

Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget fram till 2020-12-31 har 

ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kvartersmark samt 

övriga villkor avseende exploatering av området. 

Beslutsunderlag 

1. Markanvisningsavtal 

2. Översiktskarta 

3. Markanvisningsansökan 

Beslutet expedieras till 

1. AB Fristad Bygg, Trumslagar Blomgrens väg 5, 513 33 Fristad 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 











 

Begärd markanvisning

Begärd markanvisning

Översiktskarta Fristad,
Markanvisat område, ungefärlig

avgränsning

600m4002000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:20000
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InstansBeslutsdatum

2009-11-23

Samråd

Utställning

Laga kraft

Borås Stad, Västra Götalands län

FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:100 m fl
Åsboplan och Prästskogen

Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Fastighetsförteckning
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Plankarta med bestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckningen saknas gäller 
bestämmelser inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

MARKANVÄNDNING

Allmän plats
Huvudgata

Lokalgata

Naturområde

Teknikbyggnad

Kvartersmark
Bostäder

Bostäder med centrumfunktion i bottenplan

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
Lekplats

UTFORMNING AV KVARTERSMARK

Utnyttjandegrad / Fastighetsindelning
Största sammanlagda byggnadsarea i procent av fastighetsarea

Begränsning av markens bebyggande
Marken får inte bebyggas

Marken får endast bebyggas med uthus och garage.

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.

Marken ska vara tillgänglig för infi ltrationsdike och dimensioneras
för 10 års regn.

Marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafi k.

 Markens anordnande 
Marklov krävs för trädfällning med en stamomkrets större än 50 cm i diameter i bröst-
höjd. Återplantering ska ske. Berg i dagen ska bevaras.

Utfartsförbud

         

Bullerskydd ska uppföras med en minimihöjd på 3 m.

Dagvatten ska så långt det är möjligt omhändertas lokalt, fördröjas och renas. 

Placering, utformning, utförande
Byggnaderna ska utformas så att god anpassning till terrängen 
erhålls.

Högsta byggnadshöjd i meter.

Minsta respektive största taklutning i grader.

        

Högsta antal våningar.

Byggnadsteknik
Byggnader ska utföras radonskyddande. I de fall byggnader grundläggs på spräng-
botten och/eller fyllning av sprängsten från platsen med en tjocklek på mer än 0,5 m 
ska byggnader utföras radonsäkert.

STÖRNINGSSKYDD
Gemensam uteplats med maximal ljudnivå på 70 dBA ska fi nnas som komplement 
till lägenheter med uteplatser där maximala ljudnivån på 70 dBA överskrides.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen vunnit laga kraft. Kommunen är 
huvudman för allmän plats.





 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avsiktsförklaring, Norrby, Garvaren 15 m.fl. 

Kronängsparken 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen tecknar avsiktsförklaring med AB Bostäder i Borås enligt upprättat 

förslag avseende fastighetsrättsliga åtgärder inom Kronängsparken.                           

 

 

 

Datum 

2019-05-14 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-18 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00486 3.1.2.0 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2019-05-10 Elisabeth Eickhoff   

  Mark- och exploateringschef 

 

M4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00486 3.1.2.0 

  

 

Avsiktsförklaring, Norrby, Garvaren 15 m.fl. 

Kronängsparken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen tecknar avsiktsförklaring med AB Bostäder i Borås enligt upprättat 

förslag avseende fastighetsrättsliga åtgärder inom Kronängsparken.               

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen för del av Norrby, Garvaren 15 m. fl., Kronängsparken var 

föremål för samråd som Kommunstyrelsen ska yttra sig över. Borås Stad och 

AB Bostäder äger de fastigheter som ligger inom detaljplaneområdet. För att 

genomföra detaljplanens intensioner erfordras att vissa fastighetsrättsliga 

åtgärder vidtas.  

Bland annat föreslås en ny tomt med byggrätt för förskola och bostäder som 

delvis ligger på kommunal mark och delvis på mark som ägs av AB Bostäder. 

Denna avsiktsförklaring syftar till att beskriva och formalisera de åtgärder som 

parterna har kommit överens om ska ske. 

Avsiktsförklaringen innebär att: 

- Kommunen anvisar två områden där nya byggrätter föreslås. På det ena 

området som inte avses bebyggas i närtid medger kommunen arrende 

till AB Bostäder för odling tills vidare. 

- En markupplåtelse för parkering utmed Dalbogatan som AB Bostäder 

har på kommunal mark upphör. AB Bostäder medges istället arrendera 

halva området medan andra halvan ska reserveras för allmän parkering. 

- Ett markbyte ska komma till stånd där kommunen köper mark från AB 

Bostäder som ska utgöra en del av parken, medan AB Bostäder köper 

mark från kommunen som ska tillföras en av deras bostadsfastigheter. 

- Kommunen medges nyttjanderätt för trafik över AB Bostäders fastighet 

för att angöra Norrbyhuset. 

Beslutsunderlag 

1. Avsiktsförklaring 

Beslutet expedieras till 

1. AB Bostäder i Borås 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Avdelningschef 

 



AVSIKTSFÖRKLARING 
avseende fastighetsrättsliga åtgärder,  

Garvaren 15 m.fl., Norrby 
 

 
 
Parter: Borås Stad  Org. Nr: 212000-1561 

501 80 Borås 
 
AB Bostäder i Borås            Org. Nr: 556024-8782 
Box 407 
503 12  Borås  
 

Bakgrund: Borås Stad arbetar med att upprätta en ny detaljplan för Norrby, 
Garvaren 15 m.fl. Ett av flera syften med detaljplanen är att göra det 
möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder 
ovanpå. Ett annat syfte är att göra det möjligt att utveckla 
Kronängsparken till en stor och sammanhållen park för boende på 
Norrby och att göra det möjligt för Norrbyhuset att utvecklas och växa. 
 
Borås Stad och AB Bostäder äger de fastigheter som ligger inom 
detaljplaneområdet. För att genomföra detaljplanens intensioner 
erfordras att vissa fastighetsrättsliga åtgärder vidtas. Denna 
avsiktsförklaring syftar till att beskriva och formalisera de åtgärder som 
parterna har kommit överens om ska ske. 
 

Markanvisning mm 
av tomt för förskola 
och bostäder: 

Tomten som föreslås bebyggas med förskola och bostäder (SDB) ligger 
både inom Borås Stads fastighet Norrby 1:1 och AB Bostäders fastighet 
Bagaren 1. Intentionen är att de bostäder som byggs ska vara 
studentlägenheter. Tomtens byggrätt ger även möjlighet för vårdbostäder 
eller vårdcentral om det skulle behövas i framtiden. 
 
Tomten ska styckas av från båda fastigheterna Norrby 1:1 och Bagaren 1 
för att bilda en ny fastighet. Borås Stad anvisar till AB Bostäder den del 
av Norrby 1:1 som ligger inom tomten. Ett särskilt markanvisningsavtal 
och/eller en överenskommelse om fastighetsreglering för detta område 
kommer att upprättas. Pris för marköverlåtelsen ska förhandlas när 
överlåtelsen aktualiseras. 
 

Markanvisning av 
tomt för bostäder på 
kullen: 
 

Bostäderna på kullen är planerade för att tillföra en ny, mindre skala, till 
denna del av Norrby och bryta av mot de stora och höga byggnader som 
finns i kvarteren Bagaren och Järnbäraren. Borås Stad anvisar till AB 
Bostäder den del av Norrby 1:1 som ligger inom tomten. Ett särskilt 
markanvisningsavtal för detta område kommer att upprättas. Pris för 
marköverlåtelsen ska förhandlas när överlåtelsen aktualiseras. 
 
 
 
 



 
Polistillstånd för 
parkering upphävs: 
 

AB Bostäder använder idag ett område mellan Dalbogatan och järnvägen 
för parkeringsändamål som är upplåtet till AB Bostäder med 
polistillstånd.  
 
Nuvarande markupplåtelse ska upphöra och ersättas med två separata 
arrendeavtal där AB Bostäder arrenderar den västra delen av området, 
motsvarande ungefär hälften av nuvarande upplåten yta. Den resterande 
östra delen av området föreslås utgöra allmänna parkeringsplatser och 
bör regleras i arrendeavtal mellan Borås Stad och Borås Kommuns 
Parkerings AB. 
 

Byte av mark: 
 

Del av AB Bostäders fastighet Bagaren 1 föreslås utgöra allmän plats för 
parkändamål. På platsen är avsikten att anlägga en parkyta för lek och 
aktivitet, huvudsakligen för allmänhetens behov men som avses 
samutnyttjas med förskolan. Del av Borås Stads fastighet Norrby 1:1 
föreslås utgöra kvartersmark som ska tillföras AB Bostäders fastighet 
Bagaren 1.  
 
En överenskommelse om fastighetsreglering för dessa områden kommer 
att upprättas. Parterna är överens om att priset för marköverlåtelserna 
ska motsvara 653 kr/m2.  
 

Tillfart till 
Norrbyhuset: 
 

Västra Nygatan och Dalbogatan föreslås kopplas samman för att kunna 
omvandla de stora vändplatser som avslutar de båda gatorna i dag. 
Ambitionen är att minska bilåkandet i området till förmån för aktiviteter 
och rörelse i en park omkring Norrbyhuset. För att komma från att alla 
transporter som ska till och från Norrbyhuset ska köra genom 
parkområdet så ska en nyttjanderätt tillskapas över AB Bostäders 
fastighet Bagaren 1. Avsikten är att transporter ska kunna angöra 
Norrbyhuset norrifrån genom att trafiken leds bakom byggnaderna och 
genom parkeringsplatsen på Bagaren 1. 
 

Odling: I området för bostäder på kullen tillåts även odlingslotter (L1). Tanken är 
att det ska vara möjligt att ha odling innan det byggs några bostäder om 
det skulle dra ut på tiden. Användningen tillåts dock även ihop med 
bostäder. Om AB Bostäder så önskar kommer Borås Stad att kunna 
arrendera ut denna mark till dem. 

  
 
Denna avsiktsförklaring har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. 
 
Borås 2019-    -   Borås 2019-    - 
 
Borås Stad    AB Bostäder i Borås             
Kommunstyrelsen    
 
________________________  ________________________ 
Ulf Olsson    Roland Andersson 

   
________________________  ________________________ 
Elisabeth Eickhoff   Bengt Engberg 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Sida 
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Datum 

2019-04-16 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00042 1.1.3.0 
 

  

 

Resursfördelningsmodell 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden översänder i enlighet med Kommunstyrelsens beslut den 17 

december 2018, § 561, förslag till resursfördelningsmodell för ersättning till 

fristående och kommunala förskolor.                

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 

reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2018, § 561, att 

Förskolenämnden senast den 31 mars 2019 ska ta fram ett förslag på en ny 

resursfördelningsmodell.  

Bakgrunden till Kommunstyrelsens beslut är dels ett uppdrag från 

Kommunfullmäktige från budget 2015 gällande ”En översyn av ersättningen till 

friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen till de fristående 

förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor 

mellan den kommunala skola och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen 

ska göra en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda 

eleverna”. Och dels att Regeringskansliet har lagt fram en lagrådsremiss 2018-

08-30 som innebär förändringar i skollagen (2010:800). Den föreslagna 

förändringen i skollagen innebär införande av strukturbelopp och att 

grundbeloppet ska avse en basersättning. Strukturbeloppet ska avse ersättning 

för sådan fördelning som ska göras enligt 2 kap. 8b § i skollagen ”Kommuner 

ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 

elevernas olika förutsättningar och behov”.  

För att Borås Stad ska kunna tillämpa denna eventuella förändring i skollagen 

och för att Kommunstyrelsens ska genomföra sitt uppdrag har 

Förskolenämnden tagit fram ett förslag till ny resursfördelningsmodell.                     

Beslutsunderlag 

1. Förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till fristående och 

kommunala förskolor 

2. 2. Kommunstyrelsens beslut den 17 december 2018, § 561                                
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 april 2019. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Resursfördelningsmodell förskola 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna förslag till ny resursfördelningsmodell för förskola att gälla från och 

med 2020-01-01. 

Förskolenämnden bemyndigas att fatta beslut om ersättningar till fristående 

förskolor och pedagogisk omsorg. 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-09 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-13 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00764 1.2.4.0 Programområde 03 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2019-04-30 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

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(4) 

Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00764 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Resursfördelningsmodell förskola 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna förslag till ny resursfördelningsmodell för förskola att gälla från och 

med 2020-01-01.     

Förskolenämnden bemyndigas att fatta beslut om ersättningar till fristående 

förskolor och pedagogisk omsorg.        

Ärendet  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-17 att Förskolenämnden ska ta fram ett 

förslag till ny resursfördelningsmodell. Bakgrunden till Kommunstyrelsens 

beslut är ett uppdrag från Kommunfullmäktiges i budget 2015 gällande ”En 

översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt 

ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse 

likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skola och de fristående 

aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av ersättningen till skolor där 

ersättningen följer de enskilda eleverna.” Det beror även på att 

Regeringskansliet lagt fram en lagrådsremiss 2018-08-30 som innebär 

förändringar i skollagen (2010:800). Remissen innehåller bland annat att 

ersättning till enskilda huvudmän för barn och elever som går i fristående 

förskolor, skolor och fritidshem ska ges med grundbelopp, strukturbelopp och i 

förekommande fall tilläggsbelopp. Den föreslagna förändringen i skollagen 

innebär införande av strukturbelopp och att grundbeloppet ska avse en 

basersättning.  

Gällande lagar 

Skollagen och skolförordningen innehåller regler om ersättning till fristående 

förskolor. En grundläggande princip, likabehandlingsprincipen, anger att 

grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 

tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.  I 

lagrådsremissens förslag anges att strukturbeloppet ska bestämmas efter samma 

grunder. I förslag till resursfördelningsmodell har detta beaktats.  
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Övriga grundläggande regler är bland annat:  

Utdrag ur Skolförordningen, 14 kap . Bidrag till enskilda huvudmän 

Fastställande av bidrag per kalenderår 

1 §   Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 

förskola eller fritidshem ska fastställas per kalenderår. 

Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 

budgetåret och beslutas före kalenderårets början. 

 

Ändringar under löpande budgetår 

2 §   Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under 

budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. 

Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får 

bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att 

återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. 

 

Resursfördelningsmodellens delar 

I förslag till resursfördelningsmodell ingår följande delar: 

 Grundbelopp per barn 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

 Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som 

har ett omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt 

bestämt utifrån barnets behov.  

Förslag till ny resursfördelningsmodell påverkar inte fördelning av 

tilläggsbelopp eftersom den söks i särskild ordning. Prövningen görs på 

samma grunder oavsett kommunal eller enskild regi.  

 

Sammanfattning av Förskolenämndens förslag till resursfördelningsmodell 

för ersättning till förskolor 

Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet. 

Strukturbelopp kan utgå utöver grundbeloppet. Förskolenämnden fastställer 

grundbelopp och nivå för strukturbelopp i nämndsbudget varje år och beslutar 

samtidigt vilket belopp i procent av det totala beloppet för ersättning till 

kommunala och fristående huvudmän som ska sättas av till strukturbelopp.     

Utöver tilldelning av grundbelopp finns lagstöd för tilläggsbelopp som efter 

beslut kan utgå till barn i behov av särskilt stöd.  
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Grundbelopp 

Grundbeloppet fördelas per barn.  

Grundbeloppet ska vara på en nivå så att en förskola som erhåller ett minimum 

av strukturbelopp kan bedriva förskoleverksamhet. 

Strukturbelopp 

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi.  

Efter att strukturbelopp för mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande 

budget för strukturbelopp för yngre barn och socioekonomi med 70 % till 

yngre barn och 30 % för socioekonomi.  

Mindre enheter 

Strukturbelopp för mindre enheter till förskolor med upp till och med 25 barn, 

upp till och med 35 barn och upp till och med 45 barn.  

Yngre barn 

Strukturbelopp utgår för yngre barn fram till och med det år barnet fyller 2 år. 

Strukturbeloppet fördelas i form av ett belopp per barn.  

Socioekonomi 

Socioekonomisk fördelning utgår enligt nedan variabler, den översta viktas 

högst och de följande viktas i fallande ordning:  

- Invandring, 0-2 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, förgymnasial  

- Invandring, 3-6 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, gymnasial 

- Ekonomiskt bistånd, någon av vårdnadshavarna  

- Familj, bor inte med båda vårdnadshavarna  

- Kön, pojkar  

Strukturbeloppet fördelas till förskolor med ett index över Sverigesnitt som ett 

belopp per barn. Ett högre index genererar ett högre belopp per barn. Ett index 

erhålls från SCB under våren inför kommande budgetår och styr fördelningen 

av strukturbelopp för kommande året. Fördelningen av strukturbelopp räknas 

fram på individnivå och innebär att beloppet fördelas efter det faktiska 

barnunderlag som finns på enheten under våren året innan.  

Ersättning för lokalkostnader 

Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 

Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga kostnaden per barn och 

kalenderår enligt Skolförordningen 14 kap 6 § 1 st . 
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Administrationsschablon 

Administrativa kostnader till fristående förskolor ersätts med en schablon på 

grundbeloppet med 3 % enligt Skolförordning 14 kap, 5 §.  

Ersättning för mervärdesskatt  

För de fristående förskolorna tillkommer en ersättning på det totala 

bidragsbeloppet med en schablonersättning om 6 % som kompensation för 

mervärdesskatt enligt Skolförordning 14 kap, 5 §. 

 

För mer specificerad information om vilka ställningstaganden m.m. som gjorts 

hänvisas till Förskolenämndens förslag till ny resursfördelningsmodell enligt 

bifogat beslutsunderlag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Förskolenämndens förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till 

fristående och kommunala förskolor  

2. Underlag från SCB, förskola 
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Förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till 

fristående och kommunala förskolor 

Vilken ersättning som en förskola får per barn styrs av ett antal lagar, 

förordningar och kommunala beslut. Syftet med resursfördelningsmodellen är 

att tydliggöra för fristående och kommunala aktörer vilka ersättningar som 

betalas ut per barn och hur avstämningen går till.  

Nedan följer resursfördelningsmodell för ersättning till fristående och 

kommunala förskolor.  

Borås Stads grunder för beräkning av ersättning i form av 

grundbelopp till förskola  

Grundbeloppet är baserat på budgeterade kostnader i nämndens budget. Om 

ytterligare resurser ges till de kommunala förskolorna under budgetåret ska 

motsvarande tillskott ges till de fristående förskolorna. Ett nytt beslut ska då 

fattas om storleken på tillskottsbeloppet.  

I de fall kommunen under löpande budgetår minskar ersättningen till den egna 

verksamheten ska en särskild prövning göras om en minskning avseende 

ersättningen även ska göras till enskilt bedriven verksamhet i motsvarande mån.  

Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet. För 

pedagogiskt material och utrustning, måltider och lokalkostnader utgår 

dessutom ersättning till fristående förskolor enligt samma principer som för 

motsvarande verksamhet i kommunal regi.  

Strukturbelopp kan utgå utöver grundbeloppet. Förskolenämnden fastställer 

grundbelopp och nivå för strukturbelopp i nämndsbudget varje år och beslutar 

samtidigt vilket belopp i procent av det totala beloppet för ersättning till 

kommunala och fristående huvudmän som ska sättas av till strukturbelopp.     

Utöver tilldelning av grundbelopp finns lagstöd för tilläggsbelopp som efter 

beslut kan utgå till barn i behov av särskilt stöd.  
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Strukturbelopp 

Huvuddelen av det belopp som fördelas per barn ska vara grundbelopp. 

Grundbeloppet ska ligga på en nivå som är så pass hög att en förskola som inte 

har rätt till strukturbelopp kan bedriva förskoleverksamhet.  

Strukturbeloppet ska vara en mindre andel av det totala belopp som fördelas 

per barn och syftar till att minska skillnader mellan barns förutsättningar.  

Då Förskolenämnden har begränsade resurser innebär högre strukturbelopp att 

grundbeloppet sänks.  

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. 

Efter att strukturbelopp för mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande 

budget för strukturbelopp för yngre barn och socioekonomi med 70 % till 

yngre barn och 30 % för socioekonomi.  

Mindre enheter 

Strukturbelopp för mindre enheter till förskolor med upp till och med 25 barn, 

upp till och med 35 barn och upp till och med 45 barn. Beloppet betalas för att 

minska sårbarheten och underlätta bemanning vid öppning och stängning. 

Yngre barn 

Strukturbelopp utgår för yngre barn fram till och med det år barnet fyller 2 år. 

Strukturbeloppet fördelas i form av ett belopp per barn.  

Socioekonomi 

Socioekonomisk fördelning utgår enligt nedan variabler, den översta viktas 

högst och de följande viktas i fallande ordning:  

- Invandring, 0-2 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, förgymnasial  

- Invandring, 3-6 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, gymnasial 

- Ekonomiskt bistånd, någon av vårdnadshavarna  

- Familj, bor inte med båda vårdnadshavarna  

- Kön, pojkar  

Strukturbeloppet fördelas till förskolor med ett index över Sverigesnitt som ett 

belopp per barn. Ett högre index genererar ett högre belopp per barn. Ett index 

erhålls från SCB under våren inför kommande budgetår och styr fördelningen 

av strukturbelopp för kommande året. Fördelningen av strukturbelopp räknas 

fram på individnivå och innebär att beloppet fördelas efter det faktiska 

barnunderlag som finns på enheten under våren året innan.  
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Ersättning för lokalkostnader 

Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 

Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga kommunala hyreskostnaden 

per barn och kalenderår.  

Administrationsschablon 

Administrativa kostnader till fristående förskolor ersätts med en schablon på 

grundbeloppet med 3 % enligt Skolförordning (2011:185).  

Ersättning för mervärdesskatt  

För de fristående förskolorna tillkommer en ersättning på det totala 

bidragsbeloppet med en schablonersättning om 6 % som kompensation för 

mervärdesskatt enligt Skolförordning (2011:185).  

Avstämning  

Varje månad sker en avläsning av alla inskrivna barn och ersättning i form av 

grundbelopp och strukturbelopp beräknas därefter.  

Utbetalning av ersättning och avräkning 

Ersättning i form av grundbelopp och strukturbelopp betalas ut månatligen till 

fristående förskolor.  

För kommunala enheter görs en avräkning varje månad och eventuella 

budgetjusteringar hanteras därefter.  

Utvärdering 

Efter ett år, under våren 2021, kommer resursfördelningsmodellen att 

utvärderas. Nytt beslut kring resursfördelningsmodellen tas under 2021 med 

eventuella justeringar och gäller då från och med budgetåret 2022. 
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  Rapport 
 2018-03-15 

BV/UA   

Mats Hansson 

 

  

 
 

Resursfördelningsmodellen  

Borås skolor  

Inledning  

Underlag för analyserna utgörs av ett register som innehåller elever som gått ut 

årskurs nio 2013 – 2017. Registret innehåller uppgifter om skola och examensår, 

två variabler som beskriver elevens resultat och ett antal variabler som beskriver 

den socioekonomiska bakgrunden.  

  

De variabler som beskriver elevens resultat är 

 

1. eleven uppnår inte behörighet till gymnasieskolan  

2. eleven har fått icke-godkänt i minst två ämnen 

 

En regressionsmodell har tillämpats på underlaget. Som beroende variabel 

används en variabel som beskriver om eleven anses ha uppnått målen eller inte. 

Denna variabel är en kombination av resultatvariablerna ovan. Om eleven 

uppfyller något av villkoren 1 eller 2 så anses eleven inte ha klarat målen. 

 

Den beroende variabeln är vald för att de elever som inte uppnått behörighet eller 

har fått icke-godkänt i minst två ämnen antas vara de elever som har större behov 

av stöd och stimulans. 

 

  Som förklarande variabler används  

 

- Kön 

- Nyligen invandrad 

- Högsta utbildning för vårdnadshavarna 

- Ekonomiskt bistånd 

- Bor med en eller båda vårdnadshavarna 

 

Variablernas indelning och betydelse framgår av tabell 1. 

 

Modellen resulterar i ett index för var och en av skolorna som ingår i analysen. 

En skola med en lägre andel elever som riskerar att inte klara målen än 

genomsnittet får ett index lägre än 100 och en skola med en högre beräknad 

andel som riskerar att inte klara målen får ett index som är högre än 100. 

 

Indexet kan sedan användas som underlag för att fördela resurser mellan skolor i 

en kommun. 

  

Variabler 

De två variablerna som beskriver elevens resultat har vardera två värden som 

sammanfattar studieresultaten. Den ena variabeln anger om eleven nått eller ej 

nått behörighet till gymnasieskolan.  Den andra variabeln avser om eleven fått 

icke-godkänt i minst två ämnen eller inte.   

 

Bakgrundsvariablerna beskriver egenskaper hos eleven och elevens hushåll.  Här 

ingår kön, invandring, utbildningsnivå hos vårdnadshavare, uppgifter om 
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ekonomiskt bistånd och på vilket sätt eleven bor med vårdnadshavare. Detta är 

variabler som har visat sig vara viktiga i tidigare analyser. 

 

Analysmetod 

Regressionsanalys är den generella metoden för att analysera samband mellan en 

beroende variabel och olika bakgrundsvariabler. En sådan analys ger underlag 

för att bedöma vilka variabler eller faktorer som är viktiga för att förklara den 

beroende variabeln och hur betydelsefulla faktorerna är i sig och i förhållande till 

varandra. Eftersom den beroende variabeln här kan anta två värden endast, 

används en variant av regressionsanalys - logistisk regression.  

 

Vid logistisk regression kan regressionsmodellen beskrivas som 

 

kk xxx
p

p
 










...

1
log 2211

  

 

där p är sannolikheten att den beroende variabeln antar ett visst värde och 

x1, x2, …,xk utgör k stycken förklarande variabler. 1 , 2 , …, k utgör 

regressionskoefficienterna och  utgör interceptet.  

 

Koefficienterna anger betydelsen av de olika bakgrundsfaktorerna. Dessa 

bakgrundsfaktorer har kodats så att olika grupper lätt kan jämföras med varandra. 

En grupp är referensalternativet för varje variabel eller faktor. För kön, till 

exempel, är flickor referensgruppen med en koefficient som är 0. Koefficienten 

för pojkar anger hur pojkar skiljer sig från flickor i genomsnitt, när vi 

kontrollerar för de övriga variablerna som ingår i regressionsmodellen.  En 

positiv koefficient innebär att pojkar inte lyckats lika bra som flickor.   

 

I logistisk regression räknas regressionskoefficienterna ofta om till oddskvoter. 

En oddskvot för könen är, till exempel, kvoten mellan oddset för att inte klara 

målen för pojkar och oddset att inte klara målen för flickor. Oddset motsvarar 

sannolikheten att inte klara målen dividerad med sannolikheten att klara målen 

(p/(1-p) där p är den skattade sannolikheten). En oddskvot större än 1 i exemplet 

anger då att pojkarna jämfört med flickorna har ett sämre utfall, en förhöjd risk 

att inte klara målen.  

 

Riksmodellen 

Riksmodellen är en standardiserad modell som är baserad på elever från hela 

riket. Modellen baseras på ca 490 000 elever som avslutat årskurs nio åren 2013-

2017. De samband som skattas mellan den beroende variabeln och de 

förklarande variablerna gäller således för hela riket. De är inte speciellt 

anpassade för Borås kommun.   

 

Nedan presenteras riksmodellen i form av regressionskoefficienter och 

oddskvoter.  
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Vidare anges ”Percent concordant”, vilket är ett mått på hur väl modellen 

stämmer med data.  Utifrån parvisa jämförelser beräknas hur ofta som modellen 

lyckas prediktera vilken elev som inte klarar målen. Parvisa jämförelser görs 

mellan elever som inte klarade målen och elever som klarade målen  

 

 

Tabell :1 Regressionskoefficienter och oddskvoter i riksmodellen. 

 Koefficient Oddskvot P-värde 

Intercept -3,0249 - <0,001 

 

Kön: 

 Pojkar 

 Flickor (referens) 

 

 

0,3181 

0 

 

 

 

1,374 

1 

 

 

 

<0,001 

 

Invandring: 

 För 0-2 år sedan 

 För 3-6 år sedan 

 Svensk bakgrund eller för mer 

än 6 år sedan (referens) 

 

 

 

3,0399 

1,2483 

0 

 

 

20,903 

3.484 

1 

 

 

<0,001 

<0,001 

 

Högsta utbildning för 

vårdnadshavarna: 

 Förgymnasial utbildning 

 Gymnasial utbildning 

 Eftergymnasial utbildning 

(referens) 

 

 

 

1,6336 

1,0533 

0 

 

 

5,122 

2,867 

1 

 

 

<0,001 

<0,001 

 

Ekonomiskt bistånd: 

 Någon av vårdnadshavarna har 

ekonomiskt bistånd  

 Ingen av vårdnadshavarna har 

ekonomiskt bistånd (referens) 

 

 

 

0,9810 

 

0 

 

 

2,667 

 

1 

 

 

<0,001 

 

Familj: 

 Bor inte med båda 

vårdnadshavarna 

 Bor med båda vårdnadshavarna 

(referens) 

 

 

 

0,6800 

 

0 

 

 

1,974 

 

1 

 

 

<0,001 

Percent concordant: 75.4    
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Tillämpning av riksmodellen för att skatta variationen i behov 

Modellen har tillämpats på elever som går i skolan i Borås kommun, för att få en 

uppfattning om deras förväntade risk att inte nå målen. Utifrån de skattade 

regressionskoefficienterna samt uppgifter om den socioekonomiska bakgrunden 

för en elev så erhålls en skattad sannolikhet för att en elev inte ska uppnå målen.  

 

De skattade sannolikheterna på elevnivå summeras till skolnivå. För varje skola 

skattas antal och andel elever som inte förväntas nå målen. Utifrån de skattade 

andelarna beräknas ett index för varje skolenhet (eller grupp av skolenheter). 

Indexet kan sedan användas för att få fram hur behovet av stöd och stimulans 

varierar mellan kommunens skolor.  

 

När man använder indexen bör man beakta att de är modellskattningar och att 

individer i själva verket kan prestera annorlunda än vad modellen säger. 

Modellen säger hur en elev i genomsnitt borde prestera. Indexen ska ses som en 

vägledning om hur det kommer gå för eleverna i en skola. Särskild försiktighet 

bör iakttas om det handlar om små skolenheter. 

 

Skolenheter med färre än 10 elever har inte tagits med i tabellerna då resultaten 

anses alltför osäkra.  
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Resursfördelningsmodell grundskola, förskoleklass 

och fritidshem 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna förslag till ny resursfördelningsmodell för grundskola, förskoleklass 

och fritidshem att gälla från och med 2020-01-01. 

Grundskolenämnden bemyndigas att fatta beslut om ersättningar till fristående 

grundskolor, förskoleklass och fritidshem. 

 

 

Datum 

2019-05-09 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-13 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00764 1.2.4.0 Programområde 03 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 
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Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00764 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Resursfördelningsmodell grundskola, förskoleklass 

och fritidshem. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna förslag till ny resursfördelningsmodell för grundskola, förskoleklass 

och fritidshem att gälla fr o m 2020-01-01. 

Grundskolenämnden bemyndigas att fatta beslut om ersättningar till fristående 

grundskolor, förskoleklass och fritidshem. 

Ärendet 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-17 att Grundskolenämnden ska ta fram 

ett förslag till ny resursfördelningsmodell. Bakgrunden till Kommunstyrelsens 

beslut är ett uppdrag från Kommunfullmäktiges i budget 2015 gällande ”En 

översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt 

ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse 

likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skola och de fristående 

aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av ersättningen till skolor där 

ersättningen följer de enskilda eleverna.” Det beror även på att 

Regeringskansliet lagt fram en lagrådsremiss 2018-08-30 som innebär 

förändringar i skollagen (2010:800). Remissen innehåller bland annat att 

ersättning till enskilda huvudmän för barn och elever som går i fristående 

förskolor, skolor och fritidshem ska ges med grundbelopp, strukturbelopp och i 

förekommande fall tilläggsbelopp. Den föreslagna förändringen i skollagen 

innebär införande av strukturbelopp och att grundbeloppet ska avse en 

basersättning.  

Gällande lagar 

Skollagen och skolförordningen innehåller regler om ersättning till fristående 

skolor, förskoleklass och fritidshem. En grundläggande princip, 

likabehandlingsprincipen, anger att grundbeloppet ska bestämmas efter samma 

grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

verksamheten.  I lagrådsremissens förslag anges att strukturbeloppet ska 

bestämmas efter samma grunder. I förslag till resursfördelningsmodell har detta 

beaktats.  
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Övriga grundläggande regler är bland annat:  

Utdrag ur Skolförordningen, 14 kap . Bidrag till enskilda huvudmän 

Fastställande av bidrag per kalenderår 

1 §   Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 

förskola eller fritidshem ska fastställas per kalenderår. 

Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 

budgetåret och beslutas före kalenderårets början. 

 

Ändringar under löpande budgetår 

2 §   Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under 

budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. 

Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får 

bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att 

återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. 

 

Resursfördelningsmodellens delar 

I förslag till resursfördelningsmodell ingår följande delar: 

 Grundbelopp per elev 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

 Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 10 kap 39 § ska lämnas för elever 

som har ett omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt 

bestämt utifrån elevens behov.  

Förslag till ny resursfördelningsmodell påverkar inte fördelning av 

tilläggsbelopp eftersom den söks i särskild ordning. Prövningen görs på 

samma grunder oavsett kommunal eller enskild regi.  

 

Sammanfattning av Grundskolenämndens förslag till 

resursfördelningsmodell  

 

Grundskolenämnden erhåller ett kommunbidrag som beslutas av 

Kommunfullmäktige. Detta är grunden för det som ska fördelas i 

resursfördelningsmodellen. 
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Från kommunbidraget avräknas kostnader för:  

 Nämnd och central administration. Enskilda huvudmän ersätts för sin 

administration med ett särskilt tillägg om 3% och en moms-

kompensation om 6% enligt Skolförordningen 14 kap, 4 § 

 Grundsärskola  

 Skolskjuts  

 

Avsättning till anslagsfinansierad verksamhet kan beslutas av 

grundskolenämnden som tex: 

 Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper/specialskolor.  

 Andra verksamheter kan vara finansierade via en kombination av anslag 

och av statsbidrag. Dessa är studiehandledning, 

modersmålsundervisning och kartläggning av nyanlända elever som är 

kostnadsfritt för enskilda skolor och skolor i egen regi enligt den nivå 

som anges i grundskolenämndens budget. 

 

Återstående del av kommunbidraget fördelas i resursfördelningsmodellen. 

Grundskolenämnden fördelar mellan de olika verksamheterna grundskola, 

förskoleklass och fritidshem. 

 

Resursfördelningsmodell för förskoleklass och grundskola år 1-9 

 

1. Grundbelopp 
 

1A  Grundbelopp per elev i grundskola år 1-9 

 

År 1-3 index 1,00 

År 4-6 index 1,21 

År 7-9 index 1,35 

Indexnivåer och deras värden skall löpande prövas av grundskolenämnden 

inför avgivande av budgetförslag för kommande år.  

 

1B  Grundbelopp förskoleklass 
 

Fördelning per elev av totalt tilldelat grundbelopp till förskoleklassverksamhet. 
 

Grundbeloppen ska vara på en nivå så att en grundskola som erhåller ett 

minimum av strukturbelopp kan bedriva skolverksamhet  
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2.  Strukturbelopp till förskoleklass och grundskola år 1-9. 

 
2A  Socioekonomisk fördelning 

 

Modellen beräknar antalet elever som inte uppnår behörighet till 

gymnasieskolan. Modellen bygger på utfall för alla Boråselever.  

Modellen resulterar i ett index för var och en av skolorna i kommunen egen regi 

och enskilda. En skola med en lägre andel elever som riskerar att inte klara 

målen än genomsnittet får ett index lägre än 100 och en skola med en större 

beräknad andel som riskerar att inte klara målen får ett index som är högre än 

100. Indexet användas som underlag för att fördela strukturbeloppet mellan 

skolorna.  

SCB har i sina beräkningar kommit fram till nedanstående förklarande variabler 

som ger maximal träffsäkerhet för Borås stad:  

- Kön 

- Nyligen invandrad 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare 

- Ekonomiskt bistånd 

- Bor med en eller båda vårdnadshavarna 

- Vårdnadshavarnas inkomst 

- Human Development Index (HDI) 

- Bostadsområdets sociala tyngd (DeSO) 

Uppsättningen variabler skall följas upp av grundskolenämnden med stöd av 

SCB:s regressionsanalys som ger besked om vilken kombination som över tid 

ger högsta ”percent concordant” (”träffsäkerhet”). 

 
2A  Ersättning till små skolor på små orter 

 

Vilka skolor och orter som definieras som små fastställs av 
Grundskolenämnden. 
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Resursfördelningsmodell för fritidshem 

 

1 Grundbelopp per elev till fritidshem 

 

För elever i fritidshem delas grundersättningen upp i nivåer, index, efter aktuell 

årskurs. 

År F-3  index 1,3 

År 4-6  index 1,0  

Indexnivåernas värden och indelning prövas av Grundskolenämnden inför 

varje års budget. 

 

2 Strukturbelopp till fritidshem 

 

Ingen fördelning som härrör sig till elevers olika förutsättningar och behov 

 

Lokalkostnader 

Enskilda huvudmän ersätts för sina lokalkostnader utifrån den genomsnittliga 

kostnaden för den egna regins lokalkostnader per elev enligt grundregeln, 

Skolförordningen 14 kap 6 § 1 st . 

 

Övrigt 

Riktade statsbidrag som berörd verksamhet är berättigade till söks separat av 

respektive huvudman och ingår ej i denna modell.  

Ansökning av ersättning från Migrationsverket för asyl- och tillståndssökande 

görs i särskild ordning. 

 

För mer specificerad information om vilka ställningstaganden m.m. som gjorts 

hänvisas till Grundskolenämndens förslag till ny resursfördelningsmodell enligt 

bifogat beslutsunderlag. 

 

Förändringar i jämförelse med Grundskolenämndens förslag 

 I denna sammanfattning har följande korrigeringar, förtydligande eller tillägg 

gjorts i jämförelse med Grundskolenämndens förslag: 

 Samma begrepp som används i Skollagen samt i lagrådsremiss 2018-08-

30 har använts i sammanfattningen, tex grundbelopp, strukturbelopp 

samt tilläggsbelopp. 

 Strukturbelopp kan omfatta fler fördelningar än enbart socioekonomisk. 

I denna sammanfattning definieras små skolor på små orter som ett 
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strukturbelopp och inte som anslagsfinansiering. Korrigeringen innebär 

även ett tydliggörande av att likabehandlingsprincipen gäller. 

 Att det ur tilläggsbeloppet fördelas resurser till särskilda 

utbildningsgrupper i egen regi stryks eftersom det i förslaget är en 

otydlighet ifall det strider mot likabehandlingsprincipen.    

 Förtydligande ang förskoleklassens grundbelopp och fritidshemmens 

strukturbelopp. 

 Vilka skolor och orter som är små ska definieras av 

grundskolenämnden. 

 

Beslutsunderlag 

1. Resursfördelningsmodell för Grundskolenämnden 

2. Underlag från SCB, grundskola 

  

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 
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Resursfördelningsmodell för Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker här föreliggande förslag till ny övergripande 

resursfördelningsmodell att gälla inom Grundskolenämndens verksamheter från 

och med 1 januari 2020 

 

Grundskolenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa att 

kommunfullmäktige beslutar 

att anta de övergripande ersättningsprinciperna enligt föreliggande förslag att 

gälla från och med 2020-01-01 

att upphäva nuvarande ersättningsprinciper 

att uppdra åt grundskolenämnden att på nämndnivå fördela resurser till 

nämndens verksamheter i enlighet med föreliggande förslag 

att uppdra till grundskolenämnden att i enlighet med ovan fastställa och 

genomföra utbetalning av ersättningar till fristående skolor        

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-17 att grundskolenämnden skall till 

kommunstyrelsen ta fram förslag till ny resursfördelningsmodell senast 2019-

03-31. Bakgrunden till detta uppdrag är dels det uppdrag kommunstyrelsen fick 

av kommunfullmäktige i budget 2015 om en översyn av ersättning till friskolor, 

dels den lagrådsremiss som regeringskansliet lade fram 2018-08-30 som föreslår 

förändringar i skollagen, bl a ersättning till enskilda huvudmän för elever som 

går i fristående skolor. 

Borås stad har sedan 2017 infört en Grundskolenämnd där all 

grundskoleverksamhet samlats. Detta gör att resursfördelningen kan göras helt 

enhetlig samt att det finns förutsättningar för kommunfullmäktige att delegera 

tillämpningen av resursfördelningsmodellen inklusive fastställande av ersättning 

och utbetalning till fristående skolor till grundskolenämnden med ett 

helhetsansvar för grundskolan. 

Föreliggande förslag till resursfördelningsmodell ger förutsättningarna för en 

likvärdig fördelning av resurser både inom kommunen och mellan kommun 

och fristående skolor. Grunden är en fördelning efter elevvolym och elevers 
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olika förutsättningar och behov. Detta ger en tydlig koppling till krav som ställs 

på kommunerna i Skollagen. Modellen anger ett grundbelopp per elev som 

består av en grund-resurs utifrån skolform och årskurs samt en strukturresurs 

utifrån enskild elevs socioekonomiska förutsättningar. Därtill kan skola söka 

tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd som inte 

betalas av den ordinarie resursen. 

I arbetet med utformande av detta förslag har andra kommuner studerats 

särskilt Malmö och Göteborg. Dessa båda kommuner har gjort förändringar av 

sina respektive resursfördelningsmodeller i samband med att man, liksom 

Borås, överfört ansvaret för grundskolan från en stadsdels-organisation till en 

samlad nämnd för grundskoleverksamheten.               

Protokollsanteckning  

Sverigedemokraterna lämnar en protokollsanteckning, se bilaga. 

Beslutsunderlag 

1. Resursfördelningsmodell för Grundskolenämnden, 2019-03-11 

                                

Samverkan 

Information vid FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Ärende 11. Resursfördelningsmodell för 

Grundskolenämnden 
 
 
 

Protokollsanteckning 
 
Den föreslagna resursfördelningsmodellen har enligt oss en rad brister. Brister föreligger i 
förutsättningarna för en likvärdig fördelning av resurser både inom kommunen och mellan 
kommun och fristående skolor, i den föreslagna modellen. De föreslagna variablerna är i 
vissa hänseenden så ”överlappande” att en dubbelkompensation föreligger.  
Sverigedemokraterna avser att i Kommunstyrelsen återkomma och framlägga ett eget 
förslag på resursfördelningsmodell. Vi väljer därför att inte delta i beslutet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna 
 
Anders Alftberg 
Martin Sörbom 
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Resursfördelningsmodell för Grundskolenämnden 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-17 att grundskolenämnden skall till 

kommunstyrelsen ta fram förslag till ny resursfördelningsmodell senast 2019-

03-31. Bakgrunden till detta uppdrag är dels det uppdrag kommunstyrelsen fick 

av kommunfullmäktige i budget 2015 om en översyn av ersättning till friskolor, 

dels den lagrådsremiss som regeringskansliet lade fram 2018-08-30 som föreslår 

förändringar i skollagen, bl a ersättning till enskilda huvudmän för elever som 

går i fristående skolor. 

Borås stad har sedan 2017 infört en Grundskolenämnd där all 

grundskoleverksamhet samlats. Detta gör att resursfördelningen kan göras helt 

enhetlig samt att det finns förutsättningar för kommunfullmäktige att delegera 

tillämpningen av resursfördelningsmodellen inklusive fastställande av ersättning 

och utbetalning till fristående skolor till grundskolenämnden med ett 

helhetsansvar för grundskolan. 

Föreliggande förslag till resursfördelningsmodell ger förutsättningarna för en 

likvärdig fördelning av resurser både inom kommunen och mellan kommun 

och fristående skolor. Grunden är en fördelning efter elevvolym och elevers 

olika förutsättningar och behov. Detta ger en tydlig koppling till krav som ställs 

på kommunerna i Skollagen. Modellen anger ett grundbelopp per elev som 

består av en grund-resurs utifrån skolform och årskurs samt en strukturresurs 

utifrån enskild elevs socioekonomiska förutsättningar. Därtill kan skola söka 

tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd som inte 

betalas av den ordinarie resursen. 

I arbetet med utformande av detta förslag har andra kommuner studerats 

särskilt Malmö och Göteborg. Dessa båda kommuner har gjort förändringar av 

sina respektive resursfördelningsmodeller i samband med att man, liksom 

Borås, överfört ansvaret för grundskolan från en stadsdels-organisation till en 

samlad nämnd för grundskoleverksamheten. 
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Förslaget i sin helhet 

Kommunfullmäktige fastställer årligen det totala kommunbidraget för 

grundskolenämnden som i sitt budgetbeslut skall fastställa tillämpning av 

fördelningsmodellen, administrera densamma samt göra utbetalning till 

fristående verksamhet. 

Grundskolenämnden fördelar resurser till politisk verksamhet, central 

administration, förskoleklass. grundskola, grundsärskola, fritidshem, skolskjuts 

samt buffert. 

Indelningen följer arbetsformer som tillämpas i staden med förtydligandet att 

skolskjuts särskiljs då det är kommunfullmäktige som beslutat om 

ambitionsnivån för skolskjutsverksamheten.  

 

Förutsättningar 

Utgångspunkten vid utformning av en ny modell är att den samlade 

grundskoleförvaltningen skall ge förutsättningarna för en likvärdig utbildning 

med god kvalitet där modellen skall vara kompenserande mellan skolor utifrån 

elevers olika förutsättningar och behov.  

Resursfördelningsmodellen hanterar grundskolenämndens kommunbidrag som 

tilldelas av kommunfullmäktige. 

Riktade statsbidrag som berörd verksamhet kan var berättigade till söks separat 

av respektive huvudman och ingår ej i denna modell. För kommunens egen regi 

är grunden att varje skola skall kunna tillgodogöra sig sin del av de riktade 

statsbidragen och ansvarar för underlag för ansökan och återredovisning.  

För statsbidraget ”likvärdig skola” tillämpas samma principer, parametrar, som 

vid fördelning mellan skolor som av strukturresursen dvs den socioekonomiska 

resursfördelningen. 

Ansökning av ersättning från Migrationsverket för asyl- och tillståndssökande 

görs i särskild ordning. 

Kommunen skall årligen fastställa ett bidrag till enskilda huvudmän. Bidraget 

skall grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och 

beslutas före kalenderårets början. För elev som påbörjar utbildning eller annan 

pedagogisk verksamhet under kalenderåret skall hem-kommunen besluta om 

bidraget omgående. Om kommunen tillskjuter ytterligare medel till den egna 

verksamheten under året ska motsvarande resurser tilldelas de enskilt bedrivna 

verksamheterna. 

Ersättningen till fristående huvudmän fastställs, enligt nuvarande delegationer, 

av kommunstyrelsen och ärendet handläggs av Stadsledningskansliet, 

Ekonomistyrning.  

Föreliggande modell avses tillämpas fr.o.m. 2020 och därefter som underlag för 

grundskole-nämndens årliga budget som först behandlas i augusti 2019 och 
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sedan slutbehandlas i december 2019. Detta ger möjlighet att delegera till 

grundskolenämnden att fastställa och utbetala ersättning till fristående skolor. 

 

Analys och överväganden 

Förslaget till resurstilldelning är konstruerad med en (1) grundresurs per elev 

som varierar mellan ett antal intervall årskurser.  En strukturresurs (2) som ofta 

benämns socioekonomisk del. En tilläggsresurs (3) finns som kan sökas av 

enskilda huvudmän. I egen regi fördelas resurser till särskilda 

utbildningsgrupper i övrigt söker egna skolor på samma sätt som enskilda. 

Som omvärldsbevakning har ett antal andra kommuner studerats, SKL:s 

genomlysning av praxis i kommunsverige, det stöd SCB tillhandahåller för 

kommuner och Skolverket. 

Enligt gjorda simuleringar SCB gjort åt Borås når SCB:s modell en träffsäkerhet 

på 79,7 %. Grundskolenämnden skall anpassa variablerna utifrån SCB:s 

simulering av hur träffsäkerheten kan bibehållas på en hög nivå över tiden. 

En förändring av resursfördelningen innebär att tidigare beslut som avser 

resursfördelning inom grundskolans verksamheter ersätts med ett nytt 

arbetssätt och nya regler som följer av föreliggande förslag. 

 

Resursfördelning – styrprinciper 

Utifrån det först preliminära och sedan slutgiltiga kommunbidrag som avsätts 

till Grundskole-nämnden upprättas förslag till budget enlig kommunstyrelsens 

anvisningar och justeras därefter utifrån kommunfullmäktiges beslut om 

kommunbidrag.  

Inledningsvis avsätts medel till nämnd och central administration. Skolformen 

särskola budgeteras med särskild grundresurs. Skolskjuts är fri nyttighet för alla 

skolor i egen och enskild regi.  

Enskilda huvudmän ersätts för sina lokalkostnader enligt ett genomsnitt för 

stadens skolor enligt den s.k. huvudregeln.  Enskilda ersätts för sin 

administration med ett särskilt tillägg om 3% och en moms-kompensation om 

6% båda enligt särskild lagstiftning. 

Vissa särskilda skolverksamheter kan av grundskolenämnden väljas att 

anslagsfinansieras direkt såsom kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupper. Detta gäller även det utökade kommunbidraget till små 

skolor på små orter.  

Andra verksamheter kan vara finansierade via en kombination av anslag och del 

av statsbidraget etableringsersättning. Dessa är studiehandledning, 

modersmålsundervisning och kartläggning av nyanlända elever som är 

kostnadsfritt för enskilda skolor och skolor i egen regi enligt den nivå som 

anges i grundskolenämndens budget. 
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Slutligen ersättning för lokaler där enskilda huvudmän ersätts utifrån den 

genomsnittliga kostnaden för den egna regins lokalkostnader. 

  

Modell för grundskola 

1. Grundresursen till grundskola 

I samband med årets budget skall GRN ta ställning till andel till grundresurs samt 

ett index som anger en viktning på hur resurserna skall fördelas mellan olika stadier. 

Utifrån senaste analysen av undervisningstid per stadium mm blir fördelningen: 

 

År 1-3 index 1,00 

År 4-6 index 1,21 

År 7-9 index 1,35 

Indexnivåer och deras värden skall löpande prövas av grundskolenämnden 

inför avgivande av budgetförslag för kommande år. Denna har bärighet på bl. a 

personaltäthet och skillnader i timplaner. 

 

1. Strukturresurs inom förskoleklass och grundskola år 1-9. 

Modellen beräknar antalet elever som inte uppnår behörighet till 

gymnasieskolan. Modellen bygger på utfall för alla Boråselever.  

Modellen resulterar i ett index för var och en av skolorna i kommunen egen regi 

och enskilda. En skola med en lägre andel elever som riskerar att inte klara 

målen än genomsnittet får ett index lägre än 100 och en skola med en större 

beräknad andel som riskerar att inte klara målen får ett index som är högre än 

100. Indexet användas som underlag för att fördela strukturresursen mellan 

skolorna. Grundskolenämnden skall årligen pröva andelen av grundbeloppet 

som fördelas utifrån socio-ekonomiska kriterier utifrån skolor som erhåller ett 

minimum av strukturersättning har förutsättningar och är hänvisade till att 

bedriva verksamheten inom sin anvisade grundresurs. 

SCB har i sina beräkningar kommit farm till nedanstående förklarande variabler 

som ger maximal träffsäkerhet för Borås stad:  

- Kön 

- Nyligen invandrad 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare 

- Ekonomiskt bistånd 

- Bor med en eller båda vårdnadshavarna 

- Vårdnadshavarnas inkomst 

- Human Development Index (HDI) 

- Bostadsområdets sociala tyngd (DeSO) 
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Fler variabler har testats men har avförts när SCB visat att de minskar 

träffsäkerheten. 

Uppsättningen variabler skall följas upp av grundskolenämnden med stöd av 

SCB:s regressionsanalys som ger besked om vilken kombination som över tid 

ger högsta ”percent concordant” (”träffsäkerhet”). 

 

2. Tilläggsbelopp 

Tilläggsbeloppet är inte beroende av föreslagen modell för enskilda huvudmän 

utan är samma konstruktion som redan gäller och tillämpas. De skall söka i 

särskild ordning. Enligt skollagen 10 kap 39§ ska tilläggsbelopp lämnas för 

elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller skall erbjudas 

modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd 

ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. 

För elever i egen regi görs denna prövning på samma grunder som för enskilda 

utförare.  

 

Modell för fritidshem 

För elever i fritidshem delas grundersättningen upp i nivåer, index, efter aktuell 

årskurs. 

I samband med årets budget skall Grundskolenämnden ta ställning tas till ett index 

som anger en viktning på inriktningen hur resurserna skall fördelas. Tidigare praxis 

har utgått från nedanstående fördelning: 

0-3 index 1,3 

4-6 index 1,0  

Indexnivåernas värden och indelning prövas av Grundskolenämnden inför 

varje års budget. 
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Sammanfattning resursfördelning 

 

Verksamheter som drivs av enskild huvudman i annan kommun. 

Ersättningen utgörs av ett grundbelopp per elev samt i förekommande fall ett 

individuellt tilläggs-belopp. För fristående verksamhet i annan kommun sker 

fastställandet av grundbelopp på samma principer som fastställandet av bidrag 

till fristående verksamhet inom kommunen med den skillnaden att 

strukturersättningen beräknas som ett genomsnitt av verksamhet i annan 

kommun. 

 

Interkommunal ersättning 

För ersättning till annan kommun fastställs grundbeloppet enligt samma 

principer som till kommunal verksamhet inom kommunen. 

Strukturersättningen beräknas som ett genomsnitt av verksamheten i 

kommunen. 

Vid interkommunal ersättning utgår ingen ersättning för mervärdesskatt s.k. 

momskompensation. För interkommunal ersättning gäller, till skillnad från 

bidrag till fristående huvudmän, att kommunerna är fria att ingå 

överenskommelse och avtal om ersättning för mottagande av barn från annan 

kommun utöver vad som framgår av skollagen.  

Borås har ingått särskilt avtal med sjuhäradskommunerna vilket inte föreslås 

ändras till följd av föreliggande förslag. 

 

Resursfördelnings-

modell
Förskoleklass

Åk F ÅK 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Åk 1-3 Åk 4-6

Grundbelopp:

a)Grundresurs x x x x x x

b)Strukturresurs x x x x - -

Tilläggsresurs
Söks av enskild 

skola hos elevhälsan
Extra resurs per berörd elev

Övrig verksamhet:

Modersmål o studiehandledning 

samt kartläggning (CFL)

Anslag/fri nyttighet 

för alla skolor

Extra resurs till små skolor på 

små orter
Anslag

SU-grupper som t ex Anslag

 A-resurs Anslag

 Kommunikationsklass Anslag

Sjukhusskolan Anslag

Lokaler enligt särskild modell

Grundskola Fritidshem



Borås Stad 
Datum 

2019-03-11 
Referens 

Dnr GRN 2018-
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Utbetalning av grundbeloppet 

Grundbeloppet utbetalas per månad baserat på antalet placerade elever den 15:e 

varje månad. En avstämning görs månadsvis med berörda skolor. 

För juli och augusti sker en avstämning mot antalet i september.  

 

Beslutsmeddelande 

Varje enskild huvudman som i sin verksamhet har elever som är bosatta i Borås 

får ett besluts-meddelande avseende Grundskolenämndens beslut om bidrag i 

form av grundbelopp. Beslutet kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol i 

enlighet med överklagandehänvisning som bifogas beslutsmeddelandena. 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00401 3.4.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

För Borås Stads del godkänns årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst, 

direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet.            

     

Ärendet i sin helhet 

Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände den 29 mars 2019 

årsredovisning 2018 och översände den till kommunalförbundets medlemmar 

för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  

 

Resultatet för 2018 redovisas till + 5 295 tkr jämfört med + 79 tkr för 2017. 

Det egna kapitalet uppgår till 29 455 tkr.  

 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.   

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse  

2. Årsredovisning 2018 Tolkförmedling Väst   

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Årsredovisning 2018 

 
Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 och översänder den till 

medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 

innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 

 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat 

bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande  

 ÅRSREDOVISNING 2018, dnr 19/0021-2 

 Internkontrollrapport, 19/0021-3 

 

Beslutet ska skickas till 

Västra Götalandsregionen, samt till 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, Öckerö. 

 
 

 

 

Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 
”En myndighet ska 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.” (Förvaltningslagen 13 §).  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov 
av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalandsregionen och 
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem 
har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 
medlemmens andel i kommunalförbundet. 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 
medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina 
medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt 
ansvar för verksamheten. 

http://www.tolkformedlingvast.se/images/18.6f71e5b8150d9a33ea7477/1447687644144/karta.PNG


5 (24) 

En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda 
revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 
2013. Förmedlingsverksamheten bedrivs på fem orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 

Ledord 
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av 
förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra 
verksamheten. 

Omvärldsbild 
UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra 
världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet 
tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, 
Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.1 

Migrationsverket redovisar prognoser vid fem tillfällen per år under 2018, till skillnad från senare 
år, har en stabil prognos gällande antalet asylsökande visats. Migranter har fortsatt haft begränsade 
möjligheter att ta sig till och igenom Europa och prognosen utgår ifrån att gränshinder kvarstår 
samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.2  

I maj beslutade regering att förlänga gränskontrollen i sex månader och i november förlängdes 
beslutet ytterligare tre månader. Fortsatta gränskontroller kvarstår även i Schengenmedlemstaterna 
i Europa.3  

Resultatet för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är ca 4 000 färre 
jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och Eritrea. Jämfört 
med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och Afghanistan medan 
antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.4 

1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2017 
2 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2018 
3 www.regeringskansliet.se 
4 www.migrationsverket.se 
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Nuläge 
Under 2018 har Tolkförmedling Väst utfört ca 337 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 
2018 var 335 000. Föregående år utfördes 
336 000 uppdrag. Medlemmarnas köp av 
förbundets tolktjänster i relation till köp 
av andra leverantörer har under de 
senaste två åren följts upp. Vid den första 
mätningen köpte medlemmarna 
tolktjänster från andra leverantörer 
motsvarade ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet arbetade därefter aktivt med 
att öka avtalslojaliteten. I den andra 
mätningen hade det negativa utfallet 
halverats. 

De mest efterfrågade språken är arabiska 
och somaliska som tillsammans står för 
drygt 54 % av uppdragen. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani 
följer därefter. Arabiska har ökat med knappt två procentenheter medan somaliska, persiska och 
dari har minskat. Sedan 2016 har efterfrågan på dari halverats. De tio största språken utgör knappt 
85 % av samtliga tolkuppdrag.  

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, rättssäkerhet och 
tillgänglighet 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.

 bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare 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. 

Under året har ett utvecklingsarbete av synpunktshanteringen pågått. Ett särskilt team arbetar 
sedan hösten 2018 gemensamt med synpunktshanteringen och därmed för en ökad kvalitetssäkring 
av verksamheten. 

Inom förbundet finns en god ekonomisk medvetenhet, vilket har uppnåtts genom att 
verksamhetens ekonomi på olika sätt kontinuerligt under året kommunicerats och redovisats för 
verksamheten. 

Arabiska
37%

Somaliska
17%

Persiska 7%

Dari 6%

BKS 4%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Polska 2%

Albanska 2%

Turkiska 2%

Övriga 
16%

Figur 2 Språkfördelning 2018
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För att frigöra mera effektiv tolktid och minska resor mellan tolkuppdragen har förbundet 
utvecklat tolktjänsterna på distans. Förbundet uppmanar även tolkar att resa kollektivt för att 
minska miljöpåverkan. 

Under 2018 har representanter från förbundet informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande 
i olika forum. Bland annat har förbundet varit representerat på EuroPride, utbildningsinstitutioner 
och mässor. Förbundet erbjuder även medlemmarna gratis utbildning i tolkanvändande. 

För att vara en attraktiv uppdragsgivare arbetar förbundet kontinuerligt med att erbjuda 
uppdragstagarna vidareutbildning och kompetenshöjande insatser. För att säkerställa 
marknadsmässiga arvoden görs årligen en översyn av arvodena. Under 2018 infördes även en ny 
arvodesmodell som ett led i detta arbete. 

Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse 
Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

Kvalitetsmål 

 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.

 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.

 Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.

 Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.

 Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.

Ekonomiskt mål 

 Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.

Miljömål 

 Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.

Arbetsmiljömål 

 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.

Måluppfyllelse 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2018 var 13 % vilket är en ökning på 
knappt två procentenheter från föregående år. Senaste årens stora efterfrågan på tolkar har 
resulterat i att auktorisation inte varit nödvändig för att få uppdrag, motivationen för att 
auktorisera sig har därmed minskat. Den senaste tidens generella minskning på efterfrågan av 
språktolktjänster i samhället har resulterat i att förbundet i större utsträckning lyckats rekrytera 
redan etablerade och i viss mån auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna representerar dock 
inte de mest efterfrågade språken. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla efterfrågade 
språk. Målet är inte uppfyllt.  

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2018 utfördes 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen av sjukvårdstolkar vilket är en 
minskning med 0,9 procentenheter från föregående år. Minskning bedöms bero på att VGRs andel 



8 (24) 

hälso- och sjukvårdsuppdrag har ökat med 2,8 procentenheter samt att förbundet under året 
tappat tre tolkar med sjukvårdskompetens. Förbundet har dock vid årets slut totalt sex fler tolkar 
med sjukvårdskompetens jämfört med föregående år. Dessa representerar likväl inte de mest 
efterfrågade språken. Förbundet har endast tillgång till fem sjukvårdsauktoriserade tolkar på 
arabiska varav endast en är verksam inom Göteborgsregionen. På somaliska som är näst mest 
efterfrågade språket finns ingen sjukvårdsauktoriserad tolk att tillgå. Målet är inte uppfyllt.  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.  
Förbundet har under senaste åren målmedvetet arbetat för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2018 har 56,3 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C, 
vilket är en ökning med 10,6 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2018 tillsatte förbundet 99,2 % av antalet inkomna beställningar. Detta är en ökning på 0,4 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga     
1 %.  
Under 2018 var antalet tillfällen då tolkar kommit försent eller uteblivit till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Anledningen till detta förmodas 
vara att förbundet utvecklat arbetet med synpunktshantering. Detta har bland annat inneburit att 
tolkar med avvikelser konsekvent följts upp. Målet är uppfyllt.  

Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster. 
Under 2018 förväntades en ökad digitalisering ske genom att ett nytt verksamhetssystem skulle 
införas. Då upphandlingen av nytt verksamhetssystem inte föll ut enligt plan inföll inte heller den 
förväntade digitaliseringen. 40 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag har under 2018 
inkommit via digitala tjänster vilket är en minskning om två procentenheter jämfört med 2017. 
Minskningen är svår att förklara men en tänkbar orsak kan vara att användarvänligheten i 
nuvarande system inte är optimal och att bland annat korrigeringar av beställningar måste göras i 
personlig kontakt med förmedlare. Målet är inte uppfyllt. 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag. 
Under 2018 har totalt 40,4 % tolkuppdrag utförts på distans, vilket är en minskning på 1,2 
procentenheter jämfört med föregående år. I Skaraborgsområdet dominerar telefontolkning och i 
Göteborgsområdet bokas främst platstolkning. Antalet tolkuppdrag har minskat i Fyrbodal-, 
Skaraborg- och Sjuhäradsområdet och ökat i Göteborgsområdet, vilket förklarar minskningen av 
tolkuppdrag utförda på distans. Målet är inte uppfyllt.  

Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året. 
Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre icke-
arbetsrelaterade sjukfrånvaro. 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 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre 
tolkningsuppdrag.  
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Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som digitalt 
via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider 
administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet 
runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya 
tjänst TolkNu.  

Förbundet har under 2018 utfört ca 337 000 uppdrag och av antalet inkomna beställningar har 
99,2 % tillsatts vilket är en ökning från föregående år. Förbundet har under perioden förmedlat 
språktolktjänster på 104 språk.  

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

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 2018 hade förbundet 1 088 aktiva tolkar vilket är en ökning om 96 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 87 aktiva översättare. En översyn under året av översättarregistret har 
resulterat i att 64 ej aktiva översättare har avslutats. 27 uppdragstagare är verksamma både som 
tolk och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 251 auktoriserade och av dem har 58 tolkar 
även sjukvårdsauktorisation.  

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast 
auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan jämföras 
med de ca 200 språk som talas i Sverige och de 104 språk som förbundet under föregående år 
tillsatte tolk i. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2018 
genomförde 248 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 46 % erhöll godkänt 
resultat. Andelen godkända resultat har minskat jämfört med föregående år samtidigt som antalet 
genomförda rekryteringstest har ökat. Förklaringen till detta tros vara att arbetsmarknaden nu i 
större utsträckning erbjuder fler arbetstillfällen och tolkaspiranter med tillräcklig kompetens 
erhåller i större utsträckning andra mer attraktiva yrken.  

Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  

Under 2018 utfärdades 148 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de två senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 
50 tolkar har under året höjts till nivå 1C vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. 
Totalt 41 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och drygt 56 % av förbundets uppdrag 
utfördes av 1C-tolkar. 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen erbjuder 
förbundet samtliga aktiva tolkar en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
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SRHR. Under 2018 genomgick 86 tolkar denna utbildning, vilket är 24 fler än föregående år. Totalt 
har förbundet 305 aktiva tolkar med SRHR-kompetens. 

År Antal genomförda 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal genomförda 
SRHR-utbildningar 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 2 Test och utbildningsstatistik 

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 tillställningar 
till exempel julfika. Samtliga träffar har varit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl 
uppdragstagare som förbundets personal.  

Kunder 
Den 31 december 2018 hade förbundet 4 903 registrerade 
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 
1900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av 
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen, 
som står för ca 72 % av de bokade uppdragen vilket är en 
ökning mot föregående år. Göteborgs Stad står för drygt 
hälften av medlemskommunernas totalt bokade uppdrag, 
dvs. nästan 15 %. 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fem tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fem lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad, 
Trollhättan och Uddevalla, 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.  

Figur 4 Organisationsschema 
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Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag
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Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft 

fem möten under 2018. 

Förbundets direktion utgjordes 2018-12-31 av: 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Aslan Akbas (S), ordförande Björn Thodenius (M), vice ordförande 

Rustan Hälleby (M), ersättare Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare 

Alingsås kommun Borås Stad 

Per- Gordon Tranberg (M), ledamot Lars-Åke Johansson (S), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Birgitta Bergman (M), ersättare 

Essunga kommun Falköpings kommun 

Daniel Andersson (M), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 

Gunilla Hermansson (KD), ersättare Pia Ragnar (M), ersättare 

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Jens Persson (S), ersättare  Eric Mellberg (M), ersättare 

Götene kommun Hjo kommun 

Anders Månsson (GF), ledamot Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot 

Lars Holmberg (L), ersättare Bodil Hedin (S), ersättare 

Karlsborgs kommun Lerums kommun 

Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot Eva Andersson (C), ledamot 

Kjell Sjölund (C), ersättare  Ulf Utgård (M), ersättare 

Lidköpings kommun Lilla Edets kommun 

Lena O Jenemark (S), ledamot Ingemar Ottosson (S), ledamot 

Rasmus Möller (M), ersättare Julia Färjhage (C), ersättare 

Mariestads kommun Mölndals stad 

Björn Fagerlund (M), ledamot Shahla Alamshahi (S), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare  Merjem Maslo (M), ersättare 

Munkedals kommun Orust kommun 

Hans-Joachim Isenheim (MP) Catharina Bråkenhielm (S), ledamot 

Malin Corner (M), ersättare  Ulf Sjölinder (L), ersättare 
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Skara kommun   Skövde kommun 

Michael Karlsson (S), ledamot  Birgitta Johansson (C), ledamot 

Ewa Karlsson (M), ersättare   Anita Löfgren (S), ersättare 

 

Tibro kommun   Tidaholms kommun 

Rasmus Hägg (S), ledamot   Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare   Gunilla Dverstorp (M), ersättare 

 

Trollhättans Stad   Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot  Mikael Faleke (M), ledamot 

Michael Meijer (M), ersättare  Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

 

Uddevalla kommun   Ulricehamns kommun 

Stefan Skoglund (S), ledamot  Inga-Kersti Skarland (S), ledamot 

Elving Andersson (C), ersättare  Sebastian Gustavsson (M), ersättare 

 

Vara kommun   Öckerö kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot   Kent Lagrell (M), ledamot 

Agneta Edvardsson (M), ersättare  Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

Personal 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppgraderats vilket medfört att processer kopplade till 
förmedlingsarbetet har förändrats och digitaliserats. Utifrån förbundets förändrade förutsättningar 
och behov har bemanning, arbetsfördelning och arbetssätt anpassats. Detta har kunnat ske genom 
pensions- och annan naturlig personalavgång. För att säkerställa en stabil bemanning utifrån 
verksamhetens behov har också ett medvetet och målinriktat rekryteringsarbete pågått under året. 
Befintliga personalresurser har omfördelats och en kommunikatörstjänst inrättades. Tjänsten 
tillsattes i februari av dåvarande förbundssekreterare. En ny förbundssekreterare rekryterades 
externt. Tre team inrättades i förmedlingsarbetet för att specifikt hantera prissättning, synpunkts- 
och ekonomihantering. 
 
Verksamhetschefen i Borås gick i pension i maj och en ny verksamhetschef rekryterades externt. 
Denne tillträdde i februari. Under mellanperioden arbetade den tidigare verksamhetschefen för 
Boråskontoret med det förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000.  
 
Samtliga nyanställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, medarbetare genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid två tillfällen.  
 
Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till 
uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. 
 
För tredje året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag. Årets externa 
föreläsare var Chris Sundqvist-Järn och rubriken var ”Tänker inte alla som jag”. Avsikten med 
föreläsningen var att öka var och ens självkännedom i syfte att förbättra samarbetet inom 
förbundet och dialogen med kunden. 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.  
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Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2018 hade förbundet 56 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 44 
kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var fyra tillsvidareanställda studielediga och två 
föräldralediga.  
 
Under året har 66 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 24,6 %. Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört 
antal arbetade timmar motsvarande 57,6 årsarbetare (åa). Antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat från föregående år och motsvarar för året 2,0 åa. Totalt har antalet arbetade 
timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 66,4 åa vilket är samma omfattning som 
föregående år. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

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 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97 %. 89 % 
av kvinnorna respektive 93 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2018 är 6,8 % 
vilket är en minskning om 0,5 procentenheter 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har 
inte minskat i den omfattning som förväntades. 
Resultatet påverkas starkt av några få 
medarbetares längre icke-arbetsrelaterade 
sjukfrånvaro. Under hösten har flera av 
förbundets medarbetare drabbats av influensa 
vilket påverkat även korttidsfrånvaron under 
samma tid.  
 

Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Ny verksamhetschef 
I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen 
för Boråskontoret gick i pension i maj. 
 

Upphandlingar 
I början av året dömde Kammarrätten till förbundets nackdel i målet avseende upphandling av 
nytt verksamhetssystem. Förbundet valde att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen vilka ej 
tilldelade förbundet prövningstillstånd. Under sommaren påbörjades därför en ny 
upphandlingsprocess tillsammans med externt upphandlingsstöd.  
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Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2018 
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5-årsjubileum 
I april 2018 hade förbundet varit i drift i fem år. Detta uppmärksammades genom att 
uppdragstagare bjöds in att fira med personalen på respektive kontor. Jubileet firades även på 
direktionsmötet i april.  
 

Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer 
digitaliserats och förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag. Den 
tidigare tolkrapporten i pappersform har därmed avvecklats.  
 

Ny arvodesmodell 
Efter att verksamhetssystemet uppdaterats och appen för tolkar införts kunde sista delen av den 
nya arvodesmodellen även tas i bruk. Arvodesmodellen innebär ökad digitalisering och en 
förenkling i hur tolkarnas resor rapporteras och ersätts.  
 

EuroPride 2018 
Förbundet har under sommaren i samarbete med VGR deltagit på EuroPride 2018. Syftet var i 
första hand att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet.  
 

Beslut om nya medlemmar 
12 nya medlemskommuner godkändes för inträde januari 2019. 
 

Flytt av Boråskontoret 
På grund av att en total ombyggnad av fastigheten där förmedlingskontoret i Borås var beläget 
flyttade verksamheten permanent till nya lokaler under hösten. 
 

TolkNu 
I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via app alternativt webb och 
telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. TolkNu är 
framtagen för att möta tolkbehov som uppstår akut.  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 2018 och är i nivå med 
föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i samhället tros de närmaste åren sjunka något. 
Under hösten gjordes en ny mätning av kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet 
visade en större avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får 
tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör skapa förutsättningar 
för att bibehålla nuvarande volym under det kommande året.  
 
För att säkerställa tolkförsörjningen i förbundet pågår ett ständigt rekryteringsarbete av nya 
uppdragstagare samt vidareutbildningsinsatser för befintliga tolkar. Förbundets nuvarande 
utmaning i att hitta lämpliga kandidater till tolkyrket på efterfrågade språk bedöms dock fortgå. 
  
Efter högsta Förvaltningsdomstolens dom gällande upphandling av nytt verksamhetssystem 
påbörjade förbundet under sommaren en ny upphandling. Implementering av ett nytt 
verksamhetssystem förväntas ske under senare delen av 2019. Beroende på införande av nytt 
verksamhetssystem och därmed ökad digitalisering och automatisering av förmedlingsarbetet kan 
nuvarande bemanningsbehov avseende förmedlingsarbetet komma att förändras.  
 



15 (24) 
 

Förbundets verksamhet med placering i Göteborg kommer under sommaren 2019 att flytta till 
nya lokaler. Detta på grund av att nuvarande lokal ej kan möta verksamhetens behov samt att en 
omfattande nybyggnation i direkt anslutning till lokalen kommer påverka möjligheten att bedriva 
verksamheten. En översyn av förutsättningar för förbundets samtliga kontor genomfördes under 
2018 i enlighet med tidigare direktionsbeslut. Resultatet av översynen kommer att behandlas på första 
direktionsmötet 2019.  
 
Då det pågående arbetet med kvalitetsledningssystemet FR2000 varit betydligt mer omfattande än 
vad som först bedömdes kommer arbetet fortgå under hela året. Förhoppningen är dock att en 
kvalitetscertifiering ska kunna ske i slutet av 2019 alternativt början av 2020.  
 
Förbundet har under året erbjudit sina medlemmar tolkning via Skype. I takt med införande av ett 
modernare verksamhetssystem under 2019 förväntas tjänsten utvecklas ytterligare och på sikt 
användas av fler kunder. 

Förbundets investeringsverksamhet 
2018 fanns en investeringsbudget på 3,5 mkr gällande nytt verksamhetssystem vilken inte nyttjats 
på grund av överklagande av upphandlingen. Tidigare gjorda investeringar 2013 på inventarier 
skrevs av på fem år och blev under 2018 helt avskrivna. Avskrivningen baseras på anskaffnings-
värdet.  

Ekonomi 
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets 
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 
Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för 
kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och totala 
intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera 
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
 
Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i enlighet 
med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda 
målen. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr. 
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under hela 2018 och den checkkredit som finns på 10 mkr har 
inte utnyttjats.  
 

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.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

 Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

 Checkkrediten ska ej nyttjas 
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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. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt 
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket 
gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans med 
medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har fastställt att 
lägsta nivå på eget kapital ska vara 20 mkr. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
tas även ett beslut om eventuell återbetalning av eget kapital. Dock krävs ett eget kapital om minst 
25 mkr för att återbetalning ska bli aktuell. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar.  
 
Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har inget 
behov av lån uppstått. Det överskott som genererats under de senaste verksamhetsåren gör att den 
ekonomiska ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 
Budget 2018 är planerad utifrån rådande förutsättningar och efterfrågan av uppdrag våren 2017 
samt utfall av 2016. Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 335 000 
uppdrag samt att förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en 
treprocentig prishöjning nödvändig. 
 

Utfall 
Efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget för 2018. Utfallet blev drygt 337 000 
uppdrag, vilket är ca 2 000 uppdrag fler än budgeterat. Att medlemmarna under året i större 
utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet 
blev knappt 5,3 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 drygt 70 % av 
uppdragen utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå. På grund av överklagad 
upphandling av verksamhetssystem kunde inte den nya arvodesmodellen implementeras samtidigt 
som den nya prislistan infördes i början av året. Detta medförde en större kostnadstäckning under 
årets första månader. Den nya arvodesmodellen infördes i maj då uppgradering av befintligt 
system gjordes. 
 
Direktionskostnaderna är högre än budgeterat vilket är ett resultat av hög närvaro på 
direktionsmötena. Personalkostnaderna är även högre än budgeterat. Främst kostnaderna för 
pensionsförsäkring, semesterlön och arbetsgivaravgifter avviker mot budget.  
 
Förbundet har ett utfall på knappt en miljon kronor mindre än budgeterat avseende tolkutbildning. 
Avvikelsen var förväntad då intresset för tolkyrket minskat och utbildningsplatserna utanför 
Göteborg inte kunnat fyllas. Däremot har fler utbildningsplatser erbjudits i Göteborg för 
tolkaspiranter från hela regionen. 
 
Under året har möbler köpts in till såväl enskilda arbetsplatser som mötes- och lunchrum. Främst 
har gamla möbler som följde med vid bildandet av förbundet bytts ut. Som ett led i att förbättra 
arbetsmiljön ytterligare har bland annat specialstolar och ljudabsorbenter införskaffats. 
Möbelinköpen har påverkat utfallet gällande förbrukningsinventarier men har ansetts nödvändiga.  



17 (24) 
 

På grund av att upphandlingen av nytt verksamhetssystem blev överklagat i början av året har 
förbundet belastats med ökade kostnader. Dels har förbundet dömts till att påbörja en ny 
upphandling av nytt verksamhetssystem och konsultkostnader för externt upphandlingsstöd har 
därmed påverkat utfallet. Dessutom har nuvarande verksamhetssystem uppgraderats av 
leverantören till en ny version vilket innebar att befintlig verksamhetsversion inte längre 
uppdaterades. Förbundet tvingades in i den nya versionen och därmed ökade kostnader.  
 
Förbundets största kund förde under året fram ett behov av en akut tolktjänst i likhet med privat 
aktörs utbud. Under hösten framfördes detta behov som akut vilket resulterade i att förbundet 
genom en snabb produktutveckling och inköp av teknisk lösning kunde möta kundens behov och 
den nya tjänsten lanserades i december. Konsekvenserna blev dock ökade kostnader för förbundet. 
 
Trots ökade kostnader till följd av uteblivet verksamhetssystem, ny upphandling och ny tjänst har 
förbundets kostnader för tekniska lösningar och externt upphandlingsstöd rymts inom den totala 
budgeten. Detta beror främst på att investeringen för 2018 uteblev och därmed även de planerade 
avskrivningarna för året.  
 

INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2018 

Förmedlingstjänster 203 744 191 620 

Övriga intäkter 196 0 

Summering 203 940 191 620 

KOSTNADER   

Direktionskostnader 767 700 

Personalkostnader  29 759 29 230 

Arvoden och ersättningar tolkar 156 205 148 840 

Tolkutbildning 1 244 2 200 

Lokalkostnader 2 966 2 900 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 174 3 000 

Inventarier, förbrukningsmaterial 675 560 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 3 716 3 400 

Finansiella kostnader 139 790 

Summering 198 645 191 620 

RESULTAT   

  5 295 0 
Tabell 4 Utfall mot budget 2018 

 

Balanskrav utifrån årsresultat 
Balanskravet uppfylls 2018. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

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. 
  



18 (24) 
 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader 2 -198 506 -186 538 

Avskrivningar 3 -104 -248 

    

Verksamhetens nettokostnader  5 330 115 

    

Finansiella intäkter 4 2 3 

Finansiella kostnader 5 -37 -39 

    

Resultat före extraordinära poster  5 295 79 

    

Extraordinära poster  0 0 

    

Årets resultat  5 295 79 
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Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2018 2017 2016 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 5 295 79 2 344 

    

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 5 295 79 2 344 

    

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    

Årets balanskravsresultat 5 295 79 2 344 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     

    

Budgetomslutning (tkr)    

Verksamhetens kostnader 198 506 186 538 190 564 

Personalkostnader egen personal 30 526 28 201 28 102 

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 156 205 148 092 150 378 

Nettoinvesteringar 0 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 17 584 12 565 11 768 

    

Resultat    

Årets resultat 5 295 79 2 344 

Ingående Eget kapital 24 160 24 081 21 737 

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 191 % 176 % 171 % 

Soliditet 48 % 43 % 42 % 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6 0 104 

Summa anläggningstillgångar  0 104 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 7 43 977 42 967 

Likvida medel 8 17 584 12 565 

Summa omsättningstillgångar  61 561 55 532 

    

Summa tillgångar  61 561 55 636 

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 9 21 381 21 302 

Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779  2 779  

Årets/periodens resultat 9 5 295 79 

Summa eget kapital  29 455 24 160 

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 10 32 106 31 476 

Summa skulder  32 106 31 476 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  61 561 55 636 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  5 295  79  

Justering för av- och nedskrivning  104  248  

    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  5 399  327  
    

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1 010  2 284  
    

Ökning/minskning kortfristiga skulder  630  -1 814  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 019  797  

    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar 0  0  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0  0  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 11 0  0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  0  

    

Årets kassaflöde  5 019  797  

    

Likvida medel vid årets början  12 565  11 768  

Likvida medel vid årets slut  17 584  12 565  
 

Redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. 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. 
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en 
ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs 
löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år. 
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Noter 

Belopp i tkr 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 203 744  186 579  

 Övriga intäkter 196  322  

 Summa 203 940  186 901  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 575  580  

 Sociala avgifter direktion 192  194  

 Personalkostnader 22 673  20 789  

 Sociala avgifter personal  7 086  6 638  

 Arvoden och ersättning tolkar 127 937  120 962  

 Sociala avgifter tolkar 28 268  27 130  

 Tolkutbildning 1 244  1 418  

 Lokalkostnader 2 966  2 826  

 Dator/IT/telefoni/post 3 174  2 488  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  675  455  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 716  3 058  

 Summa 198 506  186 538  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 104  248  

 Summa 104  248  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2  3  

 Summa 2  3  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1  0  

 Övriga finansiella kostnader 36  39  

 Summa 37  39  
    

 

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

    

6 Anläggningstillgångar   
    

 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 137  -889  

 Årets investering    

 Årets avskrivning -104  -248  

 Utgående bokfört värde 0  104  
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7 Fordringar   

 Kundfordringar 23 602  22 537  

 Div. kortfristiga fordringar 0  21  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 375  20 409  

 Summa 43 977  42 967  
    

8 Kassa och bank   

 Bank 17 584  12 565  

 Summa 17 584  12 565  
    

9 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 21 381  21 302  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 779  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 295  79  

 Summa 29 455  24 160  
    

10 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 1 768  1 708  

 Moms 7 787  7 317  

 Personalens skatter och avgifter 3 228  3 132  

 Skulder till anställda 1  0  

 Upplupna semesterlöner 983  873  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 11 823  12 495  

 Övriga upplupna kostnader 6 516  5 951  

 Summa 32 106  31 476  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2018. 
    

11 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

 2015 tillkom 22 nya medlemskommuner   

 Summa 0  0  
 

 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2019-03-29 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förvaltning av stiftelsekapital 2018 samt översyn av 

regler. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2018 läggs med godkännande till 

handlingarna. 

 

 

Datum 
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  Kommunalråd 
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Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00460 2.4.2.0 

  

 

Förvaltning av stiftelsekapital 2018 samt översyn av 

regler. 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2018 läggs med godkännande till 

handlingarna.        

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade 

donationsstiftelserna. Det gångna årets förvaltningsresultat uppgick till +1,4 

mnkr vilket motsvarar en avkastning med 1,9 % på det bokförda värdet. 

Huvuddelen av denna förräntning blir utdelningsbar under 2019. Under 2018 

har sammanlagt 1,8 mnkr delats ut till olika ändamål.  

 

Något behov av ändring i Kommunfullmäktiges regler för stiftelseförvaltningen 

bedöms inte föreligga.  

               

Ärendet i sin helhet 

Enligt Kommunfullmäktiges styrdokument ”Regler för förvaltning av 

kommunens stiftelser” skall förvaltningsresultat årligen redovisas för 

Kommunstyrelsen. Samtidigt ska dokumentet omprövas och vid behov ska 

Kommunfullmäktige föreläggas förslag till förändringar.  

 

1. Förvaltning av stiftelsekapital 2018 

Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade 

donationsstiftelserna. Tillgångarna i stiftelser och fonder har bestått av aktier, 

räntebärande värdepapper och bankmedel. Förvaltningen av fondmedel är helt 

avskild från kommunens egen medelshantering och fondmedlen ingår inte i den 

kommunala förmögenheten.  

 

Vid 2018 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga 26 stiftelser till 72,2 

miljoner kronor (mnkr) jämfört med 74,8 mnkr föregående år. Det bokförda 

värdet utgörs av det ursprungligen donerade kapitalet ökat med räntor och 

utdelning under åren och minskat med förvaltningskostnader och utdelningar 

ur fonden. Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med det 

aktuella marknadsvärdet. Om marknadsvärdet understiger det bokförda värdet 

sker en nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick vid 2018 
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års utgång till sammanlagt 72,2 mnkr (f å 76,3 mnkr). Nedskrivning har under 

2018 behövt göras med 1,6 mnkr. 

 

Förändringen av tillgångarnas marknadsvärde visar hur väl förvaltningen lyckats 

behålla det ingående marknadsvärdet. Under 2018 har marknadsvärdet minskat 

med 5,4 %. Om justering görs med hänsyn till under året utdelade medel har 

värdet minskat med 3,0 %, att jämföra med en minskning på 2,4 % för de 

jämförelseindex som stiftelseförvaltningen mäts mot. Under 2018 har 

sammanlagt 1,8 mnkr (f å 1,7 mnkr) delats ut till olika ändamål.  En förklaring 

till sämre utfall än jämförelseindex är att delar av förvaltningen legat något 

överviktad på aktier, i syfte att ge önskad direktavkastning genom utdelningar. 

Detta har dock påverkat marknadsvärdet negativt då aktiemarknaden gick ned 

2018. 

 

Det gångna årets förvaltningsresultat, d v s resultatet före 

realisationsvinster/förluster, uppgick till +1,4 mnkr (f å +1,8 mnkr) vilket 

motsvarar en avkastning med 1,9 % (f å 2,5 %) på det bokförda värdet. 

Huvuddelen av denna förräntning blir utdelningsbar under 2019. Enligt 

reglerna ska förvaltningen ge en jämn och rimlig utdelningsbar avkastning 

årligen. I enlighet med gällande regler placeras cirka 60 % i räntebärande papper 

och 40 % i aktierelaterade värdepapper (med möjlighet att avvika +/- 20 %). 

Historiskt låga räntenivåer och strikta placeringsregler försvårar en hög 

avkastning. Från och med 2018 bruttoredovisas vissa förvaltningskostnader till 

följd av nya lagkrav på transparent prissättning för bankerna. Detta påverkar 

förvaltningsresultatet negativt. Resultatet har trots detta möjliggjort en 

utdelning jämförbar med tidigare år.  

 

Stiftelsernas ekonomiska ställning per 2018-12-31 framgår av Bilaga 1.  

 

Förvaltning och medelsplacering av Einar och Sigurd Nordendahls 

stipendiefond, Familjen Emil Schultz fond samt Sidney och Fritz Hjalmar 

Thoréns stiftelse för fågelkolonin sköts av SEB. Stiftelsen Sigge Williamssons 

donation till stadens förskönande och nytta förvaltas av Svenska 

Handelsbanken, medan övriga stiftelsemedel förvaltas av Swedbank Sjuhärad.  

 

2. Översyn av regler 

Årligen skall reglerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och vid behov 

ska Kommunstyrelsen förelägga kommunfullmäktige förslag till förändringar. 

 

Reglerna för förvaltning av kommunens stiftelser reviderades i september 2017. 

Något behov av ändring i reglerna bedöms inte föreligga.  

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-06-03 

2. Skrivelse, 2019-06-03 
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3. Bilaga - Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2018, 2019-06-03 

 

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. Carina Andell, carina.andell@boras.se 

 

 

 

[Namn] Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Fritids- och folkhälsonämndens utvärdering av ”den öppna” väggen vid 
Magasinsgatan 8 godkänns.      
 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-13 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00787 1.1.2.25 Programområde 03 
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Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00787 1.1.2.25 

  

 

Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fritids- och folkhälsonämndens utvärdering av ”den öppna” väggen vid 
Magasinsgatan 8 godkänns.      
 

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna utvärderingen av ”den  
öppna” väggen vid Magasinsgatan och översända densamma till  
kommunstyrelsen för vidare handläggning.  
 
I samband med införandet av den Öppna väggen, Magasinsgatan 8, fick Fritids-
och folkhälsonämnden i uppdrag att genomföra en utvärdering , avseende  
mängden klotter, ett år efter den öppna väggen öppnade. Sedan invigningen av 
den öppna väggen i september 2017 har den varit välanvänd av lokala 
konstutövare under alla årstider. De flesta lokala konstutövarna använder den 
öppna väggen löpande för att utvecklas och visa upp sina verk. Den öppna 
väggen används av både tjejer och killar.  
 
Nämnden skriver att i arbetet med att utvärdera den öppna väggen har det varit 
svårt att hitta adekvat data från olika aktörer för att ge en fullständig bild av 
klotternivån. Slutrapporten bygger på polisens statistik över anmälningar 
avseende klotter  fem år tillbaka i tiden. Antalet polisanmälningar för klotter har 
ökat under 2018 jämfört med tidigare år från 201 anmälningar 2016 och 197 
anmälningar 2017 till 318 anmälningar 2018. Rapporten visar också att 
fastigheter längs med vissa stråk är mer utsatta än andra. Klottret har ökat i 
Borås och majoriteten av allt klotter sker på sedan tidigare kända stråk. Likt 
situationen i andra jämförbara städer som uppför lagliga graffittiväggar går det 
inte att göra några absoluta kopplingar mellan klottret Borås Stad och 
uppförandet av en laglig graffittivägg. När klottret når en viss kritisk nivå så 
ökar också benägenheten att anmäla. Lagföring av klottrare får oftast en 
omedelbar effekt på klotternivån. 
 
Det finns inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga  
graffittiväggar. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och  
inbjudande, gör detsamma med en laglig vägg. Adekvat sophantering, god  
belysning och en välskött miljö har stor påverkan på hur den öppna väggen  
används. Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är 
en  förutsättning för en bra miljö i anslutning till den öppna väggen. När 
klotternivåerna ökade under våren 2018 initierade CKS ett samarbete med  
fastighetsägarna för att agera tillsammans mot klottret, bland annat genom att  
polisanmäla allt klotter och sanera inom 24 timmar.  
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Rekommendationer för den öppna väggen, Magasinsgatan 8:  
- Att den lagliga graffittiväggen fullföljs enligt bygglovsansökan.  
- Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för det 
kulturforum som den lagliga väggen är tänkt och har potential att vara, med 
stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom ramarna för deras ordinarie 
verksamheter.  
- Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att 
verksamheten utökas.  
- Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information om 
platsen och eventuella förhållningsregler.  
- Att CKS får ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och klotternivåerna 
i Borås Stad.  
 
Kommunstyrelsen har tagit del av utvärderingen av den ”Öppna väggen” och 
kan konstatera att verksamheten varit välutnyttjad av lokala konstutövare och 
därmed fyllt sin funktion som konstnärlig uttrycksform. Samtidigt kan det 
konstateras att klottret på allmänna platser i Borås ökat under 2018. 
Utvärderingen pekar på att det inte går att göra några absoluta kopplingar 
mellan klottret Borås Stad och uppförandet av en laglig graffittivägg. När 
klottret når en viss kritisk nivå så ökar också benägenheten att anmäla.  
 

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Fritid- och folkhälsonämndens utvärdering   

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Kulturnämnden 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Avdelningschef 

 



Slutrapport Öppna väggen – Magasinsgatan 8 

Enligt uppdrag från kommunfullmäktige har en utvärdering av den öppna väggen genomförts. 

Utvärderingen avser, enligt uppdraget, klottersituationen i Borås Stad. I den delrapport som 

presenterades för Fritids- och folkhälsonämnden 15-05-18 redogjordes även för intervjuer mm av 

utsatta fastighetsägare samt andra berörda aktörer.  

Utvärderingen har genomförts av Ricard Sunding och Åsa Skytt Jansson, fritids- och 

folkhälsoförvaltningen.  

 

Magasinsgatan 8  

Den öppna väggen, Magasinsgatan 8, har sedan den öppnade i september 2017 varit välanvänd av 

lokala konstutövare under alla årstider. De flesta lokala konstutövarna använder den öppna väggen 

löpande för att utvecklas och visa upp sina verk.  Magasinsgatan 8 används av både tjejer och killar och 

har även använts regelbundet av konstnärer från andra delar av Västra Götaland och Sverige. 

Det har under året genomförts dialoger med utövare på Magasinsgatan 8. Tjänstemän från Fritids- och 

Folkhälsoförvaltningen samt Kulturförvaltningen har närvarat vid 3 torsdagar under juni månad för att 

skapa dialog med brukare av området och se mer hur området används dagligdags. Kulturskolans pop 

up-verksamhet har närvarat under en av dessa torsdagar med en animerings och målningsworkshop. 

Under hösten 2018 genomförs 5 workshops för bland annat Kulturskolans elever genomförts.  

 

Brottsförebyggande åtgärder 

Det är viktigt att belysa att den öppna väggen i sig inte är en brottsförebyggande åtgärd utan en 

konstarena (Magasinsgatan 8) och ett forum för spontant utövande av bland annat graffitti. Det finns 

inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga graffittiväggar, som enligt forskning har visat 

på resultat. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och inbjudande, gör detsamma med en 

laglig vägg. Adekvat sophantering, god belysning och en välskött miljö påverkar vilka som kommer att 

besöka och/eller använda den öppna väggen. Medborgardialog är en förutsättning där strävan efter 

”frihet under ansvar” i dialog med aktiva utövare verkar positivt för områdets utveckling. 

Det pågår sedan juni 2018 ett samarbete mellan representanter från kommunen och fastighetsägare, 

vilket syftar till att hitta en gemensam strategi avseende klotterproblematiken. CKS initierade 

tillsammans med fastighetsägarna dialogen på grund av att flera fastighetsägare gav uttryck för ökad 

klotterproblematik på sina fastigheter. Ambitionen och rekommendationen är att allt klotter ska 

anmälas och sedan saneras inom 24 timmar, då klotter på en plats lockar till sig mer klotter.  

Det innebär att  den statistik som redovisas i denna rapport inte kommer att vara helt rättvisande 

avseende klotternivåerna i Borås Stad över tid. Däremot visar det att fastigheter längs med vissa stråk är 

mer utsatta än andra. 

  



Klotterstatistik 

I arbetet med att utvärdera den öppna väggen i Borås har det sedan start varit svårt att hitta adekvat 

data som inte präglats av godtycklighet i olika grad, varför vi valt att luta oss mot polisens 

anmälningsstatistik i följande rapportavsnitt. Polisens statistik över anmälda klotterbrott blir dock inte 

helt rättvisande då allt klotter inte polisanmäls.  

Polisens redovisade statistik över anmälda klotterbrott visar på följande: 

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 

Anmälda 
brott 75 102 201 197 318 

Inkomna 
ärenden 73 100 187 196 315 

Ärenden red 
till åkl 0 2 8 2 2 

 

Notera att statistiken för 2018 sträcker sig fram till 5:e september. 

Statistiken visar på detaljnivå att anmälningarna sammanlagt är fördelade på 146 st gator (majoriteten av 

statistiken saknar specifika adresser) över fem års tid. Vi har sammanställt statistiken (se bilaga 1) för 

hela perioden 1 januari 2014 – 5 september 2018 och staplat den i fallande ordning, det vill säga den 

gata med flest träffar i anmälningsstatistiken står överst.  

Vi vill poängtera att vi i följande stycke inte sorterat eller dragit slutsatser för att bedöma en 

toleransnivå över vad som är rimligt eller inte, då varje tillfälle någon fastighetsägare drabbas är ett 

tillfälle för mycket. Vi har valt att förhålla oss till statistiken och sammanställer den för att försöka få en 

överblick på vilka gator som är mest utsatta. 

 

I statistiken (1/1 2014 – 5/9 2018) ser vi att Borås har drabbats enligt följande:  

48 gator (ej adress) av 146 har drabbats vid 1 enskilt tillfälle 

25 gator av 146 har drabbats vid 2 tillfällen 

18 gator av 146 har drabbats vid 3 tillfällen 

  5 gator av 146 har drabbats vid 4 tillfällen 

11 gator av 146 har drabbats vid 5 tillfällen 

  5 gator av 146 har drabbats vid 6 tillfällen 

  5 gator av 146 har drabbats vid 7 tillfällen 

  3 gator av 146 har drabbats vid 8 tillfällen 

  8 gator av 146 har drabbats vid 9 tillfällen 

128 gator (ej adresser) har drabbats vid 1 -9 tillfällen (sammanlagt 388/893 tillfällen) under 5 år. 

 

Detta visar att 18 gator har drabbats i högre grad (10 – 53 tillfällen) och utgör huvuddelen i 

anmälningsstatistiken. Dessa gator är:  



Gata Antal 

Österlånggatan 53 

Campinggatan 45 

Viskastrandsgatan 38 

Västmannagatan 23 

Varbergsvägen 20 

Kyrkogårdsgatan 19 

Västra Nygatan 17 

Åkerigatan 16 

Stora Kyrkogatan 14 

Kungsgatan 14 

Elinsdalsgatan 13 

Mellomgårdsgatan 13 

Vindelgatan 13 

Bockasjögatan 11 

Gustav Adolfsgatan 11 

Hansinggatan 11 

Våglängdsgatan 10 

Stationsgatan 10 
 

En adress i anmälningsstatistiken gäller en adress i Västra Frölunda varför den inte redovisas här. 

Även lokaltrafiken har statistik som gäller deras anmälningar, enligt följande: 

År 2014 2015 2016 2017 2018 

Anmälningar                          12                        1 8    2     1 

 

Denna statistik (totalt) överensstämmer inte med fastighetsägarnas, kommunens eller saneringsbolagens 

verklighet då deras vardagliga verksamhet visar på en högre grad av klotter än vad anmälningsstatistiken 

anger.  

 

Slutsatser  

Likt situationen i andra jämförbara städer som uppför lagliga graffittiväggar går det inte att göra några 

absoluta kopplingar mellan klottret och uppförandet av en laglig graffittivägg. I vissa städer minskar 

klottret och i andra städer ökar det, utan några direkt samband 

När klottret når en viss kritisk nivå så ökar också benägenheten att anmäla. Detta betyder inte på något 

sätt att en viss mängd klotter är acceptabelt då varje tillfälle någon ofrivilligt drabbas är ett brott.  

Klottret har ökat i Borås och majoriteten av allt klotter sker på sedan tidigare kända stråk. 

Utifrån den information vi får från CKS, Polisen och aktiva konstnärer så handlar det om 3-6 aktiva 

personer i en eller flera olika konstellationer som står för majoriteten av allt klotter i staden. Flera av 

dessa konstellationer är kända sedan innan väggen uppfördes. 

Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är en förutsättning för en bra miljö 

i anslutning till den öppna väggen.  Ju mer levande man håller en sådan konstarena i dialog med de 

aktiva konstutövarna ju bättre effekt har det på till exempel minskat klotter. 



Lagföring av klottrare får oftast en omedelbar effekt på klotternivån. 

Det finns inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga graffittiväggar. Samma insatser 

som gör samhället i övrigt tryggt och inbjudande, gör detsamma med en laglig vägg. Adekvat 

sophantering, god belysning och en välskött miljö har stor påverkan på vilka som kommer att besöka 

och/eller använda den öppna väggen. 

 

Rekommendationer för fortsatt arbete 

Om den Öppna väggen, Magasinsgatan 8 ska vara kvar rekommenderas att den lagliga graffittiväggen 

fullföljs enligt bygglovsansökan i enlighet med redan fattade beslut. 

Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för det kulturforum som den 

lagliga väggen är tänkt och har potential att vara, med stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom 

ramarna för deras ordinarie verksamheter. 

Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att verksamheten utökas.  

Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information om platsen och ev 

förhållningsregler. 

Att CKS får ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och klotternivåerna i Borås Stad. 

 

 

 



Sökning i STATUS genomförd 2018-09-05 av Mikael Söderman
Aktuella val:
Område1: Po2 Älvsborg
Område2: Po2 Borås
Kommun: Borås
Geografisk region: Region Väst
Brottskoder: 1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken, 1209 Skadegörelse, övrigt klotter
År: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Diarienummer

1400‐K34716‐14

1400‐K193942‐14

1400‐K193942‐14

1400‐K193942‐14

1400‐K193942‐14

1400‐K190273‐14

1400‐K190273‐14

1400‐K190273‐14

1400‐K190273‐14

1400‐K185132‐14

1400‐K185132‐14

1400‐K185132‐14

5000‐K699375‐15

5000‐K100614‐16

5000‐K100614‐16

5000‐K1079989‐16

5000‐K1079989‐16

5000‐K1079989‐16

5000‐K1079989‐16

5000‐K1080420‐16

5000‐K1053810‐16

5000‐K103159‐17

5000‐K192588‐17

5000‐K807182‐18

5000‐K1058069‐18



Postort Gata Plats/Objekt

Borås Göteborgsvägen ‐

Borås Surbrunnsgatan ‐

Borås Surbrunnsgatan ‐

Borås Surbrunnsgatan ‐

Borås Surbrunnsgatan ‐

Borås Norra Sjöbogatan D3

Borås Norra Sjöbogatan D3

Borås Norra Sjöbogatan D3

Borås Norra Sjöbogatan D3

Borås Stationsgatan Centralstation

Borås Stationsgatan Centralstation

Borås Stationsgatan Centralstation

Borås Göteborgsvägen Nettbuss Depå

Borås Borås Borås

Borås Borås Borås

Borås Borås ‐

Borås Borås ‐

Borås Borås ‐

Borås Borås ‐

Borås Borås Borås

Borås Surbrunnsgatan ‐

Borås Herrljungagatan Vid Ett Vindskydd

Borås Herrljungagatan Knalleland Tågstation

Borås Hötorget Hötorget

Borås Åsbogatan ‐



Brottskoder Brottsdatum beräknat Kön MT

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐03‐01 ‐

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐06‐18 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐06‐18 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐06‐18 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐06‐18 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐01 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐01 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐01 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐01 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐25 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐25 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐25 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2015‐06‐06 ‐

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐01‐23 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐01‐25 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐02‐24 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐02‐24 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐02‐26 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐02‐26 M

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐02‐29 ‐

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐08‐28 ‐

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐10‐03 ‐

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2017‐02‐14 ‐

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2018‐04‐22 ‐

1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2018‐08‐26 M



Ålder MT BD

‐

18

20

23

27

20

21

23

27

20

23

27

‐

16

16

16

17

16

17

‐

‐

‐

‐

‐

17



Sökning i STATUS genomförd 2018-09-05 av Mikael Söderman
Aktuella val:
Område1: Po2 Älvsborg
Område2: Po2 Borås
Kommun: Borås
Geografisk region: Region Väst
Brottskoder: 1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken, 1209 Skadegörelse, övrigt klotter
År: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Postort Gata Plats/Objekt

Borås Hällegatan ‐

Borås Österlånggatan ‐

Borås Campinggatan Erikslundskolan

Borås Viskastrandsgatan Viskastrandsgymnasiet

Borås Västmannagatan ‐

Borås Varbergsvägen ‐

Borås Kyrkogårdsgatan ‐

Borås Västra Nygatan Förskolan Kronängsgården

Borås Västra Nygatan Förskolan Kronängsgården

Borås Kyrkogårdsgatan ‐

Borås Kyrkogårdsgatan ‐

Borås Åkerigatan Åkerigatan/Kyrkogårdsgatan

Borås Stora Kyrkogatan ‐

Borås Kungsgatan Kommunhuset Borås

Borås Elinsdalsgatan ‐

Borås Mellomgårdsgatan ‐

Borås Borås Borås Kommun

Borås Vindelgatan Byttorpsskolan

Borås Bockasjögatan Boråshallen

Borås Gustav Adolfsgatan Bergdalskolan

Borås Hansinggatan Ekarängskolan

Borås Hansinggatan Ekarängskolan

Borås Våglängdsgatan ‐

Borås Stationsgatan Stationshuset

Borås Johannelundsgatan Byggarbetsplats

Borås Johannelundsgatan Byggarbetsplats

Borås Bockasjögatan Boråshallen

Borås Almenäs Almenäs

Borås Stadsparken Borås Äventyrsgolf Stadsparken

Borås Nils Jakobsonsgatan Pulsenhuset

Borås Enedalsgatan Mekonomen

Borås Huldregatan ‐

Borås Hansinggatan ‐

Borås Hansinggatan Ekarängskolan

Borås Norra Sjöbogatan ‐

Borås Fristadsvägen Byggarbetsplats

Borås Sven Erikssonsgatan Stadsparksbadet



Borås Ålandsgatan ‐

Borås Ålandsgatan ‐

Borås Skaraborgsvägen Ingo Macken

Borås Kummingången ‐

Borås Klinikvägen ‐

Borås Dalbogatan Hyrd Parkeringsplats

Borås Fristadsvägen Byggarbetsplats

Borås ‐ Byggarbetsplats

Borås Enedalsgatan Mekonomen

Borås Lilla Brogatan Parkeringshuset

Borås Sven Eriksonsgatan Stadsparksbadet

Borås Sandgärdsgatan ‐

Borås Sandgärdsgatan ‐

Borås Gustav Adolfsgatan Bergdalskolan

Borås Sandgärdsgatan ‐

Borås Fristadsvägen Ingo

Borås Borås 17 Platser

Borås Enedalsgatan Mekonomen

Borås Engelbrektsgatan ‐

Borås Kummingången ‐

Borås Margaretagatan Kypegården

Borås Borås Borås

Borås Österlånggatan Skolgatan 8 Och

Borås Kaptensgatan ‐

Borås Kaptensgatan ‐

Borås Torggatan Sopdörr

Borås Östgötagatan Östgötagatan 10

Borås Fristadsvägen Byggarbetsplats

Borås Norrby Tvärgata Almgården Förskola

Borås Östgötagatan ‐

Borås Källegatan ‐

Borås Hestra Ringväg Midgårdskolan

Borås Hallbergsplatsen Grands Nattklubb

Borås Norrby Tvärgata Nr 22‐24

Borås Alingsåsvägen ‐

Borås Parkgatan Ramnavallen

Borås Lindormsgatan ‐

Borås Ulricehamnsvägen ‐

Borås Guldbrandsgatan ‐

Borås Akademiplatsen ‐

Borås Kransvägen Garagelänga Fasad

Borås Östgötagatan Östgötagatan 4‐8

Borås Johannelundsgatan Byggarbetsplats

Borås Magasinsgatan Nära Göteborgsvägen

Borås Norrgatan Garage Norrgatan 12‐14

Borås Albanoliden ‐

Borås Druveforsvägen ‐



Borås Gustav Adolfsgatan Bergdalskolan

Borås Kaptensgatan ‐

Borås Kyrkängsgatan ‐

Borås Norrgatan Garage Norrgatan 12‐14

Borås Lundbygatan ‐

Borås Bergslenagatan Eko Storknallen

Borås Österlånggatan ‐

Borås Kyrkogårdsgatan ‐

Borås Sven Eriksonsplatsen Sven Eriksonsgymnasiet

Borås Bäckegränd ‐

Borås Vindelgatan Förskolan Virvelvinden

Borås Stora Brogatan The Bishop Arms

Borås Bodagatan ‐

Borås Björkhemsgatan Gården 57 ‐ 69

Borås Hästhagsgatan Gemensam Parkeringsplats

Borås Skaraborgsvägen Navet Science Center

Borås Fjärde Villagatan ‐

Borås Skaraborgsvägen Skaraborgsvägen 1a

Borås Enedalsgatan Mekonomen

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Tullatorget Tullengymnasiet

Borås Sturegatan ‐

Borås Sturegatan ‐

Borås Parkgatan Norrby Klubbhus

Borås Åsvägen Gångtunnlar

Borås Kungsgatan Gångtunnel Stora Brogatan

Borås Evedalsbron Mot Norrby Långata

Borås Evedalsbron Gångtunnel Mot Ålgårdsvägen

Borås Fristadsvägen Gångtunnel Isabellagatan

Borås Lars Kaggsgatan Gångtunnel Hyggesgatan,Bk 508

Borås Söderleden Daltorpsbron

Borås Repslagaregatan Gångtunnel Bäckeskogsgatan

Borås Symfonigatan Gåntunnel Bk 510

Borås Musikvägen Gångtunnel, Hestra

Borås Ulricehamnsvägen Gångtunnel Enedalsgatan

Borås Olovsholmsgatan Viadukt

Borås Stationsgatan Under Centralbron

Borås Magasinsgatan Under Centralbron

Borås Hestra Ringväg Viadukt Under Symfonigatan

Borås Söderkullagatan Stödmur Utmed Trandaredsgatan

Borås Norrby Långgata Stödmur Utmed Fodervävnader

Borås Katrinedalsgatan Stödmur Mot Söderleden

Borås Söderleden Annelundsmotet, Gångtunnel

Borås Källbogatan Gångtunneln

Borås Bergslenagatan ‐

Borås Magasinsgatan ‐

Borås Vindelgatan Byttorpsskolan



Borås Mellomgårdsgatan ‐

Borås Vindelgatan Byttorpsskolan

Borås Mellomgårdsgatan ‐

Borås Österlånggatan Folkan

Borås Okänt Område I Borås Kommun Okänt Område I Borås

Borås Stadsparken Stadsparken

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Skolgatan Nr 1

Borås Pa Halls Terass Borås Kulturhus

Borås Grönbogatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Ekängsgatan ‐

Borås Kungsgatan Tekniska Förvaltningen

Borås Stationsgatan Centralstationen

Borås Strömslundsgatan ‐

Borås Katrinehillsgatan ‐

Borås Parkgatan ‐

Borås Kyrkängsgatan ‐

Borås Johannelundsgatan ‐

Borås Värmlandsgatan ‐

Borås Albanoliden Plåtslageritjänst I Borås Hb

Borås Kyrkängsgatan ‐

Borås Varbergsvägen ‐

Borås Trandögatan Ica Maxi Ica Stormarknad

Borås Göteborgsvägen Nr:5

Borås Stationsgatan ‐

Borås Kellgrensgatan ‐

Borås Hulta Torg Hulta Pizzeria

Borås Hulta Torg ‐

Borås Billdalsgatan Billdalsgatan 22‐24

Borås Billdalsgatan ‐

Borås Björksätersgatan ‐

Borås Kyrkängsgatan Restaurang Astern

Borås Fessingsgatan ‐

Borås Fessingsgatan ‐

Borås Fessingsgatan ‐

Borås Kellgrensgatan ‐

Borås Hulta Torg ‐

Borås Hulta Torg ‐

Borås Hulta Torg Hulta Torg

Borås Tegnérgatan ‐

Borås Torstensonsgatan 20

Borås Torstensonsgatan ‐

Borås Södra Kyrkogatan ‐

Borås Kellgrensgatan ‐

Borås Sandgärdsgatan ‐

Borås Alingsåsvägen ‐



Borås Stengärdsgatan Korsningen Med Södra Kyrkog.

Borås Fjärde Villagatan ‐

Borås Stora Brogatan ‐

Borås Åsvägen Vid Solvarvsgatan

Borås Åsvägen Gångtunnel Distansgatan

Borås Åsvägen Gångtunnel Våglängdsgatan

Borås Åsvägen Gångtunneln Vid Hybergsvägen

Borås Kungsgatan Gångtunnel Vid Stora Brogatan

Borås Norrby Långgata Gångtunnel Vid Evedalsbron

Borås Ålgårdsvägen Gångtunnel Vid Evedalsbron

Borås Fristadsvägen Gångtunnel Mot Isabellagatan

Borås Fristadsvägen Gångtunnel

Borås Fristadsvägen Gångtunnel Vid Källbogatan

Borås Lars Kaggsgatan Gångtunnel Mot Hyggesgatan

Borås Söderleden Gångtunnel Vid Daltorpsbron

Borås Repslagaregatan Gångtunnel Vid Bäckeskogsgatan

Borås Symfonigatan Gångtunnel Vid Hestra Sjukhem

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Musikvägen Gångtunnel

Borås Ulricehamnsvägen Gångtunnel Mot Enedalsgatan

Borås Söderleden Söderleden Annelundsmotet

Borås Kungsgatan Under Kungsbron

Borås Stationsgatan Under Centralbron, Viadukten

Borås Magasinsgatan Viadukt Under Centralbron

Borås Hestra Ringväg Viadukt Under Symfonigatan

Borås Söderkullagatan Mur Mot Trandaredsgatan

Borås Norrby Långgata Stödmur Mot Fodervävnader

Borås Katrinedalsgatan Stödmur Mot Söderleden

Borås Kindsgatan ‐

Borås Sven Eriksonsgatan ‐

Borås Elinsdalsgatan ‐

Borås Stora Tvärgränd Daltorpsskolan

Borås Billdalsgatan Billdalsgatan 5‐7

Borås Söderkullagatan Stödmur Utmed Trandaredsgatan

Borås Norrby Långgata Stödmur Utmed Fodervävnader

Borås Katrinedalsgatan Stödmur Utmed Söderleden

Borås Armbågabron Armbågabron

Borås Bockasjögatan Boråshallen

Borås Göteborgsvägen ‐

Borås Skaraborgsvägen Knallerian

Borås Skaraborgsvägen På Taket

Borås Åsvägen Fjärdingskolan

Borås Nyckelbergsgatan Nyckelbergsg‐Hasselbacksg

Borås Norra Sjöbogatan Ritz Servicebutik Ab

Borås Sagagatan ‐

Borås Åsvägen Gångtunnel Vid Hybergsvägen

Borås Åsvägen Gångtunnel Vid Solvarvsgatan



Borås Åsvägen Gångtunnel Vid Våglängdsgatan

Borås Åsvägen Gångtunnel Vid Distansgatan

Borås Symfonigatan Gångtunnel Vid Romansgatan

Borås Musikvägen Gångtunnel Vid Mandolingatan

Borås Fristadsvägen Gångtunnel Vid Källbogatan

Borås Fristadsvägen Gångtunnel Vid Isabellagatan

Borås Fristadsvägen Gångtunnel Vid Boråsparken

Borås Evedalsbron Gångtunnel Vid Norrby Långgata

Borås Ålgårdsvägen Vid Knallelandsrondellen

Borås Bäckeskogsgatan Repslagarerondellen

Borås Bäckeskogsgatan Gångtunnel Under Järnväg

Borås Kungsgatan Gångtunnel Vid Stora Brogatan

Borås Ulricehamnsvägen Gångtunnel Vid Enedalsgatan

Borås Landerigatan Gångtunnel Vid Rv 27/41

Borås Söderleden Annelundsmotet Gångtunnel

Borås Lars Kaggsgatan Gångtunnel Vid Hyggesgatan

Borås Olovsholmsgatan Viadukt Under Kungsbron

Borås Skaraborgsvägen Viadukten Under Kungsbron

Borås Viskastrandsgatan Viadukten Under Kungsbron

Borås Stationsgatan Viadukten Under Centralbron

Borås Magasinsgatan Viadukten Under Centralbron

Borås Symfonigatan Viadukten Vid Hestra Ringväg

Borås Viskastrandsgatan Viadukten Under Norrby Långg

Borås Trandaredsgatan Trandaredskolan

Borås Varbergsvägen ‐

Borås Jössagatan Göta Gatukök&Kiosk

Borås Annelundsparken Annelundsparken

Borås Borås Borås Rv 41

Borås Hötorget ‐

Borås Göteborgsvägen ‐

Borås Söderdalsgatan ‐

Borås Österlånggatan Bäckegränd

Borås Pianogatan ‐

Borås Armbågavägen ‐

Borås Parkgatan ‐

Borås Södra Torget Stadsparken

Borås Södra Strandgatan Stadsparken

Borås Norrgatan ‐

Borås Alidelundsgatan Parkhallen

Borås Norrby Långgata Gångtunnel Vid Evedalsbron

Borås Lars Kaggsgatan Gångtunnel Vid Hyggesgatan

Borås Bäckeskogsgatan Gångtunnel Vid Repslagaregatan

Borås Symfonigatan Gångtunnel Vid Hestra Sjukhem

Borås Ulricehamnsvägen Gångtunnel Enedalsgatan

Borås Norrby Långgata ‐

Borås Söderleden Gångtunnel Under Annelundsmot

Borås Viskastrandsgatan Under Kungsbron



Borås Hestra Ringväg Under Symfonigatan

Borås Söderkullagatan Stödmur Mot Trandaredsgatan

Borås Kungsgatan Stödmur Mot Stora Brogatan

Borås Katrinedalsgatan Stödmur Mot Söderleden

Borås Stora Brogatan Borås Konstmuseum

Borås Vindelgatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Regementsgatan ‐

Borås Stadsparken Vid Lekplats

Borås Sven Eriksonsgatan Vid Viskan

Borås Åsbogatan ‐

Borås Vindelgatan ‐

Borås Gustav Adolfsgatan Bergdalskolan

Borås Olovsholmsgatan Input Interiör Sjuhärad

Borås Stationsgatan Centralstation

Borås Viskastrandsgatan Viskastrandsgymnasiet

Borås Flymader Förskolan Hedvigsborgsgården

Borås Åsvägen ‐

Borås Evedalsbron Evedalsbron

Borås Norrby Långgata Under Evedalsbron

Borås Fristadsvägen I Gångtunneln Vid Parkhallen

Borås Lars Kaggsgatan I Gångtunnel

Borås Symfonigatan I Gångtunneln Vid Romansgatan

Borås Musikvägen I Gångtunneln

Borås Ulricehamnsvägen I Gångtunneln

Borås Söderleden Annelundsmotet I Gångtunneln

Borås Landerigatan I Gångtunneln

Borås Katrinedalsgatan ‐

Borås Kungsgatan Kunsgatan‐Stora Brogatan

Borås Viskastrandsgatan I Viadukt

Borås Magasinsgatan I Viadukten

Borås Symfonigatan I Viadukten

Borås Söderkullagatan ‐

Borås Sagagatan ‐

Borås Lidaholmsgatan I Tunneln

Borås Gotlandsgatan I Gångtunneln

Borås Enedalsgatan Mekonomen

Borås Söderleden I Vägtunneln

Borås Guldbrandsgatan ‐

Borås Ålgårdsvägen ‐

Borås Norrby Långgata ‐

Borås Landalagatan ‐

Borås Söderleden Söderleden Annelundsmotet

Borås Norrby Långgata ‐

Borås Borås Borås Söderleden

Borås Stadsparken Stadsparken

Borås Borås Borås Majorslunden



Borås Skaraborgsvägen I Gångtunneln Vid Knallelan

Borås Ekängsgatan ‐

Borås Viskastrandsgatan Viskastrandsgymnasiet

Borås Johannelundsgatan ‐

Borås Kyrkängsgatan ‐

Borås Solvarvsgatan ‐

Borås Kyrkängsgatan Pulsen Ab

Borås Herrljungagatan Knalleland Station

Borås Älvegatan ‐

Borås Stationsgatan Centralstationen

Borås Tomtegatan ‐

Borås Katrinedalsgatan ‐

Borås Stora Kyrkogatan Midashuset

Borås Lagercrantz Plats ‐

Borås Tomtegatan Sophus

Borås Lindormsgatan ‐

Borås Åsboholmsgatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Nolhagagatan Sjöboskolan

Borås Sparrfeltsgatan ‐

Borås Sjöbogatan ‐

Borås Olovsholmsgatan ‐

Borås Lindebergsgatan Förskolan Tokarpsberg

Borås Gustav Adolfsgatan Bergdalskolan

Borås Stora Brogatan ‐

Borås Skaraborgsvägen P‐Plats Bakom Myrornas Lokal

Borås Brodalsgatan Gina Tricot Huset

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Johannelundsgatan ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Borås Borås

Borås Norrby Långgata ‐

Borås Bergsätergatan ‐

Borås Stora Brogatan ‐

Borås Borås Borås

Borås Getholmsgatan ‐

Borås Getholmsgatan ‐

Borås Hedvigsborgsgatan ‐

Borås Ålgårdsvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Lidaholmsgatan ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐



Borås Brodalsgatan P‐Plats

Borås Alströmergatan ‐

Borås Åsboholmsgatan ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Katrinedalsgatan ‐

Borås Milstensgatan ‐

Borås Våglängdsgatan ‐

Borås Åsvägen ‐

Borås Åsvägen Solvarvsrondellen

Borås Olovsholmsgatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Åsboholmsgatan ‐

Borås Ålgårdsvägen ‐

Borås Ålgårdsvägen ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Norrby Långgata ‐

Borås Bäckeskogsgatan ‐

Borås Symfonigatan ‐

Borås Åsboholmsgatan ‐

Borås Södra Korsgatan ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Sörmarksgatan ‐

Borås Landerigatan ‐

Borås Fristadsvägen Fristadsvägen‐Parken Gc Tunnel

Borås Distansgatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Brahegatan ‐

Borås Skaraborgsvägen Ica City Knalleland

Borås Norrgatan ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Olovsholmsgatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Bäckeskogsgatan ‐

Borås Fristadsvägen Gc‐Tunnel Mot Parken

Borås Fristadsvägen Gc‐Tunnel Fristadsvägen

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Olovsholmsgatan ‐

Borås Ålgårdsvägen ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Norrby Långgata Gc‐Tunnel Knallelands Rondell

Borås Åsboholmsgatan ‐

Borås Åsboholmsgatan ‐

Borås Lars Kaggsgatan Gc‐Tunnel

Borås Trandaredsgatan ‐

Borås Enedalsgatan ‐

Borås Fristadsvägen Gc‐Tunnel Parken



Borås Västra Nygatan Förskolan Kronängsgården

Borås Västra Nygatan Förskolan Kronängsgården

Borås Borås ‐

Borås Borås ‐

Borås Sparrfeltsgatan Gc‐Tunnel

Borås Getängsvägen ‐

Borås Viskastrandsgatan Viskastrandsgymnasiet

Borås Symfonigatan Gc‐Tunnel

Borås Bäckeskogsgatan ‐

Borås Fristadsvägen Gc‐Tunnel Parken

Borås Kungsgatan Viadukt Skaraborsvägen

Borås Kungsgatan Viadukt Viskastrand

Borås Norrby Långgata Gångtunnel Ålgårdsv Rondell

Borås Norrby Långgata Gångtunnel,Knalleland Rondell

Borås Norrby Långgata Gångtunnel Vistransgatan

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Teknologgatan ‐

Borås Åsboholmsgatan ‐

Borås Vasagatan Gångtunnel

Borås Katrinedalsgatan Stödmur

Borås Grönbogatan ‐

Borås Borås Viadukt Annelundsmotet

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Borås ‐

Borås Björksätersgatan ‐

Borås Ekenäsgatan ‐

Borås Kasernvägen ‐

Borås Kungsgatan Kungsgatan 39‐47

Borås Mariebergsgatan ‐

Borås Alidelundsgatan Alidebergsbadet

Borås Fredriksborgsgatan ‐

Borås Söderleden ‐

Borås Söderleden ‐

Borås Solvarvsgatan ‐

Borås Gotlandsgatan ‐

Borås Musikvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Mariebergsgatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Norrby Långgata ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Lars Kaggsgatan ‐

Borås Mariebergsgatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐



Borås Enandersgatan ‐

Borås Norrby Långgata ‐

Borås Mariebergsgatan ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Symfonigatan ‐

Borås Norrby Långgata ‐

Borås Ålgårdsvägen ‐

Borås Positivgatan Frölundaskolan

Borås Göteborgsvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Symfonigatan ‐

Borås Bergslenagatan Young Thai

Borås Kristinegränd ‐

Borås Söderleden ‐

Borås Åsboholmsgatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Alingsåsvägen ‐

Borås Olovsholmsgatan Input Interiör

Borås ‐ ‐

Borås Mariebergsgatan ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Ålgårdsvägen ‐

Borås Norrby Långgata ‐

Borås Ribbingsgatan ‐

Borås Enandersgatan ‐

Borås Norrgatan ‐

Borås Skaraborgsvägen Borås Öfwre Station

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Bergslenagatan Knalleland

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås ‐ ‐

Borås Brahegatan 5‐9 Mfl

Borås Lilla Brogatan ‐

Borås Södra Kyrkogatan ‐

Borås Viskastrandsgatan ‐

Borås ‐ ‐

Borås Källegatan ‐

Borås Holmsgatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Holmsgatan ‐

Borås Trandaredsgatan ‐

Borås Norrgatan ‐

Borås Sandgärdsgatan Polisen Borås

Borås Sandwalls Plats ‐

Borås Österlånggatan ‐



Borås Huldregatan ‐

Borås Kvibergsgatan ‐

Borås Sturegatan ‐

Borås Sandgärdsgatan ‐

Borås Hultagatan Mcdonalds

Borås Kyrkängsgatan ‐

Borås Tredje Villagatan ‐

Borås Västerlånggatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Campinggatan Erikslundskolan

Borås Åsboholmsgatan ‐

Borås Åsboholmsgatan ‐

Borås Bäckeskogsgatan ‐

Borås Västra Nygatan Förskolan Kronängsgården

Borås Västerlånggatan ‐

Borås Fristadsvägen Hpl Johannelundsgatan

Borås Fristadsvägen Hpl Björksätersgatan

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Torggatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Österlånggatan ‐

Borås Skolgatan ‐

Borås ‐ Annelundsparken

Borås Västerlånggatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Österlånggatan ‐

Borås Kulbanan ‐

Borås Kristinegränd ‐

Borås Källegatan ‐

Borås Lars Kaggsgatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Viskastrandsgatan ‐

Borås Norrby Långgata ‐

Borås Fristadsvägen Gc Tunnel

Borås Olovsholmsgatan ‐

Borås Skolgatan ‐

Borås Ålgårdsvägen ‐

Borås Ålgårdsvägen ‐

Borås Katrinedalsgatan ‐

Borås Sagagatan ‐

Borås ‐ Rv40 Tpl86 Annelundsmotet

Borås Söderleden Söderleden

Borås Trandaredsgatan ‐

Borås Österlånggatan ‐



Borås Romansgatan ‐

Borås Musikvägen ‐

Borås Viskastrandsgatan ‐

Borås Västerlånggatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Österlånggatan ‐

Borås Sandgärdsgatan ‐

Borås Bäckeskogsgatan ‐

Borås Skogshyddegatan ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Söderleden Söderleden

Borås Kungsgatan ‐

Borås Olovsholmsgatan ‐

Borås Sven Eriksonsgatan ‐

Borås Österlånggatan ‐

Borås Sparrfeltsgatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Norrgatan ‐

Borås Norrby Långgata ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Mariebergsgatan ‐

Borås Viskastrandsgatan ‐

Borås Stora Brogatan Danske Bank

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Olovsholmsgatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Stora Brogatan ‐

Borås Järnvägsgatan ‐

Borås Österlånggatan ‐

Borås Skolgatan ‐

Borås Sparregatan ‐

Borås Lilla Brogatan ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Västra Nygatan ‐

Borås Varbergsvägen Judiska Föreningen Borås

Borås Åsboholmsgatan ‐

Borås Landerigatan ‐

Borås Druveforsvägen ‐

Borås Enandersgatan ‐

Borås Lars Kaggsgatan ‐

Borås Campinggatan Saltemads Camping

Borås Hallbergsplatsen ‐

Borås Ulricehamnsvägen ‐

Borås Ålgårdsvägen ‐

Borås Norrby Långgata ‐

Borås Åsbogatan ‐



Borås Viskastrandsgatan ‐

Borås Andra Villagatan ‐

Borås Åsbogatan ‐

Borås Åsbogatan ‐

Borås Andra Villagatan ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Olovsholmsgatan ‐

Borås Hötorget ‐

Borås Mariebergsgatan ‐

Borås Johannelundsgatan ‐

Borås Lidaholmsgatan ‐

Borås Viskastrandsgatan ‐

Borås Enedalsgatan Coop Forum

Borås Borås Borås

Borås Kråkeredsvägen ‐

Borås Varbergsvägen ‐

Borås Varbergsvägen ‐

Borås Allégatan Högskolan I Borås

Borås Göteborgsvägen ‐

Borås Järnvägsgatan ‐

Borås Väpnarstigen ‐

Borås Allégatan ‐

Borås Järnvägsgatan Hpl Järnvägsgatan

Borås Andra Villagatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Stengärdsgatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Stora Brogatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Kvarngatan ‐

Borås Kvarngatan ‐

Borås Kvarngatan ‐

Borås Kvarngatan ‐

Borås Kvarngatan ‐

Borås Kvarngatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Stengärdsgatan ‐

Borås Järnvägsgatan ‐

Borås Järnvägsgatan ‐

Borås Bäckeskogsgatan ‐

Borås Armbågavägen ‐

Borås Österlånggatan ‐

Borås Allégatan ‐

Borås Trollgatan ‐

Borås Bäckeskogsgatan ‐



Borås Magasinsgatan ‐

Borås Österlånggatan ‐

Borås Stora Brogatan ‐

Borås Stora Brogatan ‐

Borås Österlånggatan ‐

Borås Herrljungagatan ‐

Borås Almenäsvägen ‐

Borås Almenäsvägen ‐

Borås Olovsholmsgatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Järnvägsgatan ‐

Borås Bergslenagatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Skogshyddegatan ‐

Borås Almenäsvägen ‐

Borås Alidelundsgatan Borås Djurpark

Borås Sandgärdsgatan ‐

Borås Bergslenagatan Eko Storknallen

Borås Kyrkogårdsgatan ‐

Borås Druveforsvägen ‐

Borås Druveforsvägen ‐

Borås Druveforsvägen ‐

Borås Druveforsvägen ‐

Borås Druveforsvägen ‐

Borås Albanoliden ‐

Borås Sjöbogatan ‐

Borås Västerlånggatan ‐

Borås Kvarngatan ‐

Borås Österlånggatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Lilla Brogatan ‐

Borås Torggatan ‐

Borås Döbelnsgatan ‐

Borås Kärrgatan ‐

Borås Druveforsvägen ‐

Borås Hantverkaregatan ‐

Borås Kyrkängsgatan ‐

Borås Hultasjögatan ‐

Borås Kärrgatan ‐

Borås Gässlösavägen ‐

Borås Allégatan ‐

Borås Allégatan ‐

Borås Allégatan ‐

Borås Torggatan ‐

Borås Hornsgatan ‐



Borås Nils Jakobsonsgatan ‐

Borås Sandgärdsgatan ‐

Borås Sandgärdsgatan ‐

Borås Allégatan ‐

Borås Stora Brogatan ‐

Borås S:T Michelsgatan ‐

Borås Kellgrensgatan ‐

Borås Holmsgatan ‐

Borås Norra Sjöbogatan ‐

Borås Sandgärdsgatan ‐

Borås Kungsgatan Kommunhuset

Borås Hansinggatan Ekarängskolan

Borås Allégatan ‐

Borås Allégatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Hötorget ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Gässlösavägen ‐

Borås Druveforsvägen ‐

Borås Österlånggatan ‐

Borås Österlånggatan ‐

Borås Druveforsvägen ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Lilla Kyrkogatan ‐

Borås Druveforsvägen ‐

Borås Lilla Kyrkogatan ‐

Borås Regementsgatan ‐

Borås Göteborgsvägen ‐

Borås Varbergsvägen ‐

Borås Varbergsvägen ‐

Borås Magasinsgatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Bergslenagatan ‐

Borås Borås Borås

Borås Magasinsgatan ‐

Borås Åsboholmsgatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Kellgrensgatan ‐

Borås ‐ Rv41 Borås

Borås Kungsgatan ‐

Borås Stora Brogatan ‐

Borås Stengärdsgatan ‐

Borås Kvarngatan Vårdcentral

Borås Åsbogatan ‐

Borås Åsbogatan ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Åsbogatan ‐



Borås Kvarngatan ‐

Borås Stengärdsgatan ‐

Borås Varbergsvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Johannelundsgatan ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Fristadsvägen ‐

Borås Mariebergsgatan ‐

Borås Lilla Brogatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Viskastrandsgatan ‐

Borås Bäckeskogsgatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Kungsgatan ‐

Borås Norrby Långgata ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Kyrkängsgatan ‐

Borås Holmsgatan ‐

Borås Allégatan ‐

Borås Varbergsvägen ‐

Borås Viskastrandsgatan ‐

Borås Allégatan ‐

Borås Torggatan ‐

Borås Västerlånggatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Holmsgatan ‐

Borås Ålgårdsvägen Övk Elgiganten

Borås Kyrkängsgatan Restaurang Astern

Borås Bockasjögatan ‐

Borås Österlånggatan ‐

Borås Yxhammarsgatan ‐

Borås Södra Kyrkogatan ‐

Borås Hötorget ‐

Borås Österlånggatan Miljooonbutiken

Borås Södra Kyrkogatan ‐

Borås Södra Kyrkogatan ‐

Borås Skaraborgsvägen ‐

Borås Kungsgatan ‐



Brottskoder

Brottsdatum

beräknat

Kön

misstänkt

Ålder misstänkt

vid brottstiden

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2013‐12‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2013‐12‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐01‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐02‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐02‐19 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐08 M 12

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐08 M 13

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐19 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐04‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐04‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐05‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐05‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐05‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐05‐26 M 15

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐05‐26 M 16

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐05‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐06‐07 M 23

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐06‐07 M 27

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐06‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐06‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐06‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐06‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐06‐20 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐07‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐07‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐07‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐26 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐28 M 12

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐28 M 13

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐06 M 23

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐06 M 23

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐22 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐26 M 23

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐26 M 27

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐10 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐11‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐11‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐12‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐12‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐01‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐01‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐01‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐01‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐01‐19 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐06 M 17

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐10 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐22 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐04‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐04‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐04‐23 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐04‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐04‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐06‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐06‐11 M 13

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐06‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐07‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐07‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐14 M 16

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐15 M 13

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐15 M 14

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐20 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐09‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐09‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐01 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐24 K 18

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐31 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐31 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐11‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐11‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐19 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐02‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐10 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐10 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐20 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐20 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐20 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐20 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐26 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐19 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐20 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐22 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐22 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐10 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐09‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐09‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐09‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐09‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐09‐20 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐19 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐22 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐31 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐11‐19 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐11‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐12‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐12‐25 M 22

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐12‐31 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐12‐31 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐12‐31 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐19 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐20 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐03‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐03‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐03‐03 M 14

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐03‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐03‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐20 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐29 K 16

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐29 M 16

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐15 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐07‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐07‐20 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐07‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐07‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐10 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐31 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐31 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐04 M 12

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐04 M 14

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐22 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐22 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐22 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐20 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐27 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐19 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐10 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐02‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐02‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐02‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐07 M 18

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐12 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐19 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐10 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐19 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐21 M 13

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐10 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐24 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐31 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐31 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐31 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐31 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐10 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐10 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐10 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐19 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐19 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐20 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐20 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐22 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐30 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐04 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐12 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐19 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐19 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐20 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐21 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐21 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐22 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐29 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐01 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐02 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐03 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐



1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐07 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐08 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐09 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐11 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐13 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐14 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐16 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐17 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐18 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐25 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐28 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐29 ‐ ‐
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Datum 

2018-11-05 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00105 1.1.3.1 
 

  

 

Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna utvärderingen av ”den 

öppna” väggen vid Magasinsgatan och översända densamma till 

kommunstyrelsen för vidare handläggning.        

Sammanfattning  

I samband med införandet av den Öppna väggen, Magasinsgatan 8, fick Fritids- 

och folkhälsonämnden i uppdrag att genomföra en utvärdering , avseende 

mängden klotter, ett år efter den öppna väggen öppnade.  

Sedan invigningen av den  öppna väggen i september 2017, har den varit 

välanvänd av lokala konstutövare under alla årstider. De flesta lokala 

konstutövarna använder den öppna väggen löpande för att utvecklas och visa 

upp sina verk. Den öppna väggen används av både tjejer och killar.  

Ett halvår efter invigningen genomfördes en uppföljning, vilken lyftes i Fritids- 

och folkhälsonämnden 15-05-18.  

I arbetet med att utvärdera den öppna väggen har det varit svårt att hitta 

adekvat data från olika aktörer för att ge en fullständig bild av klotternivån.  

Slutrapporten bygger på polisens statistik över anmälningar avseende klotter 

fem år tillbaka i tiden. Antalet polisanmälningar för klotter har ökat under 2018 

jämfört med tidigare år från 201 anmälningar 2016 och 197 anmälningar 2017 

till 318 anmälningar 2018. Rapporten visar också att fastigheter längs med vissa 

stråk är mer utsatta än andra.  

Det finns inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga 

graffittiväggar. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och 

inbjudande, gör detsamma med en laglig vägg. Adekvat sophantering, god 

belysning och en välskött miljö har stor påverkan på hur den öppna väggen 

används. 

Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är en 

förutsättning för en bra miljö i anslutning till den öppna väggen. 

När klotternivåerna ökade under våren 2018 initierade CKS ett samarbete med 

fastighetsägarna för att agera tillsammans mot klottret, bland annat genom att 

polisanmäla allt klotter och sanera inom 24 timmar.  

Rekommendationer för den öppna väggen, Magasinsgatan 8: 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

Att den lagliga graffittiväggen fullföljs enligt bygglovsansökan. 

Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för det 

kulturforum som den lagliga väggen är tänkt och har potential att vara, med 

stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom ramarna för deras ordinarie 

verksamheter. 

Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att 

verksamheten utökas.  

Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information om 

platsen och ev förhållningsregler.  

Att CKS får ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och klotternivåerna i 

Borås Stad.    

Ärendet i sin helhet 

I samband med införandet av den Öppna väggen, Magasinsgatan 8, fick Fritids- 

och folkhälsonämnden att genomföra en utvärdering , avseende bland annat 

mängden klotter, ett år efter den öppna väggen öppnade.  

Sedan invigningen av den  öppna väggen, Magasinsgatan 8, i september 2017, 

har den varit välanvänd av lokala konstutövare under alla årstider. De flesta 

lokala konstutövarna använder den öppna väggen löpande för att utvecklas och 

visa upp sina verk. Den öppna väggen används av både tjejer och killar.  

Ett halvår efter invigningen genomfördes en uppföljning, vilken lyftes i Fritids- 

och folkhälsonämnden 15-05-18.  

I arbetet med att utvärdera den öppna väggen har det varit svårt att hitta 

adekvat data från olika aktörer för att ge en fullständig bild av klotternivån, då 

uppgifter såsom antal saneringar delvis beror på väderleken och anmälningar 

från fastighetsägare delvis beror på benägenheten att anmäla brottet. Detta 

beskrivs och resoneras mer om i uppföljningen som genomfördes i maj, vilken 

bygger på intervjuer med fastighetsägare, saneringsbolag, utövare med fler.   

Slutrapporten bygger på  polisens statistik över anmälningar avseende klotter 

för fem år tillbaka i tiden, vilket innebär att  den statistik som redovisas i 

rapporten inte är helt rättvisande avseende klotternivåerna i Borås Stad över tid. 

Antalet polisanmälningar för klotter har ökat under 2018 jämfört med tidigare 

år. Rapporten visar också att fastigheter längs med vissa stråk är mer utsatta än 

andra då 18 gator har drabbats i högre grad och utgör huvuddelen i 

anmälningsstatistiken. Dessa gator är: Österlånggatan, Campinggatan, 

Viskastrandsgatan, Västmannagatan, Varbergsvägen, Kyrkogårdsgatan, Västra 

Nygatan, Åkerigatan, Stora Kyrkogatan, Kungsgatan, Elinsdalsgatan, 

Mellomgårdsgatan, Vindelgatan, Bockasjögatan, Gustav Adolfsgatan, 

Hansinggatan, Våglängdsgatan och Stationsgatan. 

Klottret har ökat i Borås och majoriteten av allt klotter sker på sedan tidigare 

kända stråk. Likt situationen i andra jämförbara städer som uppför lagliga 

graffittiväggar  går det inte att göra några absoluta kopplingar mellan klottret 
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och uppförandet av en laglig graffittivägg. När klottret når en viss kritisk nivå så 

ökar också benägenheten att anmäla. Lagföring av klottrare får oftast en 

omedelbar effekt på klotternivån. 

Det finns inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga 

graffittiväggar. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och 

inbjudande, gör detsamma med en laglig vägg. Adekvat sophantering, god 

belysning och en välskött miljö har stor påverkan på vilka som kommer att 

besöka och/eller använda den öppna väggen. 

Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är en 

förutsättning för en bra miljö i anslutning till den öppna väggen. 

När klotternivåerna ökad under våren 2018 initierade CKS ett samarbete med 

fastighetsägarna för att agera tillsammans, bland annat genom att polisanmäla 

allt klotter och sanera inom 24 timmar. 

Rekommendationer för den öppna väggen, Magasinsgatan 8: 

Att den lagliga graffittiväggen fullföljs enligt bygglovsansökan. 

Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för det 

kulturforum som den lagliga väggen är tänkt och har potential att vara, med 

stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom ramarna för deras ordinarie 

verksamheter. 

Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att 

verksamheten utökas.  

Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information om 

platsen och eventuella förhållningsregler. 

Att CKS få ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och klotternivåerna i 

Borås Stad. 

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport Öppna väggen – Magasinsgatan 8 

2. Statistik klotter Borås 2014-2018 september                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Kulturnämnden 

 

 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2018-11-05 

 
 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 155 Dnr FOFN 2018-00105 1.1.3.1 

Utvärdering av Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna utvärderingen av ”den 
öppna” väggen vid Magasinsgatan och översända densamma till 
kommunstyrelsen för vidare handläggning.  

Sammanfattning av ärendet 
I samband med införandet av den Öppna väggen, Magasinsgatan 8, fick Fritids-
och folkhälsonämnden i uppdrag att genomföra en utvärdering , avseende 
mängden klotter, ett år efter den öppna väggen öppnade. 
Sedan invigningen av den öppna väggen i september 2017, har den varit 
välanvänd av lokala konstutövare under alla årstider. De flesta lokala 
konstutövarna använder den öppna väggen löpande för att utvecklas och visa 
upp sina verk. Den öppna väggen används av både tjejer och killar. 
Ett halvår efter invigningen genomfördes en uppföljning, vilken lyftes i Fritids-
och folkhälsonämnden 15-05-18. 
 
I arbetet med att utvärdera den öppna väggen har det varit svårt att hitta 
adekvat data från olika aktörer för att ge en fullständig bild av klotternivån. 
Slutrapporten bygger på polisens statistik över anmälningar avseende klotter 
fem år tillbaka i tiden. Antalet polisanmälningar för klotter har ökat under 2018 
jämfört med tidigare år från 201 anmälningar 2016 och 197 anmälningar 2017 
till 318 anmälningar 2018. Rapporten visar också att fastigheter längs med vissa 
stråk är mer utsatta än andra. 
 
Det finns inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga 
graffittiväggar. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och 
inbjudande, gör detsamma med en laglig vägg. Adekvat sophantering, god 
belysning och en välskött miljö har stor påverkan på hur den öppna väggen 
används. 
 
Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är en 
förutsättning för en bra miljö i anslutning till den öppna väggen. 
När klotternivåerna ökade under våren 2018 initierade CKS ett samarbete med 
fastighetsägarna för att agera tillsammans mot klottret, bland annat genom att 
polisanmäla allt klotter och sanera inom 24 timmar. 
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Sammanträdesdatum 
2018-11-05 

 
 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Rekommendationer för den öppna väggen, Magasinsgatan 8: 
 

- Att den lagliga graffittiväggen fullföljs enligt bygglovsansökan.  
- Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) 

för det kulturforum som den lagliga väggen är tänkt och har potential 
att vara, med stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom ramarna 
för deras ordinarie verksamheter. 

- Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att 
verksamheten utökas. 

- Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information 
om platsen och eventuella förhållningsregler. 

- Att CKS får ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och 
klotternivåerna i Borås Stad.  

Beslutsunderlag 
1. Slutrapport Öppna väggen – Magasinsgatan 8 

2. Statistik klotter Borås 2014-2018 september 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-11-07.  
    
 
Ida Legnemark (V)  Lars Andersson (M) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-11-08. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga 

uttryck, 2019. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kulturnämnden får godkänt att färdigställa den ”Öppna väggen” på 

Magasinsgatan enligt tidigare plan.             

 

 

 

Datum 

2019-05-13 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00261 3.6.1.25 Programområde 03 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2019-05-06 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00261 3.6.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga 

uttryck. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kulturnämnden får godkänt att färdigställa den ”Öppna väggen” på 

Magasinsgatan enligt tidigare plan.             

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016 att införa lagliga graffitiväggar i Borås. 

Uppdraget gavs till Kulturnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt lokala 

utövare.  

En arbetsgrupp tillsattes som utformade förslag på placering och utförande av 

den öppna väggen. I Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 

beslutades att genomföra installation enligt förslag samt att godkänna 

placeringen till ödetomten vid Magasinsgatan 1, Norrby (sedermera har 

området fått adressen, och tillika namnet, Magasinsgatan 8). Införandet av den 

öppna väggen beslutades att genomföras i två steg. Att färdigställa en del av 

väggen till bruksskick i tid till festivalen No Limit 2017 och att sedan 

färdigställa området och väggen under 2018. Under 2018 beslutade 

Kulturnämnden att skjuta upp färdigställandet av området till dess att Fritids- 

och folkhälsonämnden återrapporterat sin utvärdering av bland annat mängden 

”klotter” i Borås Stad.  

Tidiga indikationer tyder dock på att platsen och den öppna väggen används 

flitigt året om. En medborgardialog har genomförts av Kulturnämnden på 

platsen hösten 2018, med övervägande positiv respons. Inga rapporter om 

skadegörelse eller andra tillbud har delgivits Kulturnämnden. Ibland rapporteras 

det från brukare av den öppna väggen om otillräcklig kapacitet på sopkärlen 

(för skräp respektive aerosoler) varför detta ska hållas under uppsikt i relation 

till förväntat ökat bruk och besökande av platsen, i dialog med Tekniska 

förvaltningen och Borås rent och snyggt. Efter rekommendation från Fritids- 

och folkhälsoförvaltningens utredning bör också skyltning och 

brukarinformation på området förstärkas, samt verksamheten utvecklas med 

fler publika arrangemang. 
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Kulturnämnden beslutar nu att fullfölja uppdraget att införa en öppen vägg 

genom att färdigställa Magasinsgatan 8 enligt reviderad plan. Planen är att under 

våren 2019 färdigställa den öppna väggen med några mindre ändringar i 

utförandet. Det tidigare förslaget på färdigställande av området revideras då 

uppförande av en trappa på området samt en extra tillbyggnad på en av väggens 

kortsidor kan skjutas upp eller uteslutas ur planen. Dock finns behov av att 

färdigställa den sista delen av väggen på muren längst med Norrby Tvärgata till 

bruksskick. Detta för att uppfylla visionen och funktionen av väggen och 

området i enlighet med uppdraget och tidigare beslut. Efter färdigställandet av 

området utvärderas Magasinsgatan 8 som helhet utifrån brukar- och 

besökarperspektiv med återrapportering till Kulturnämnden i juni 2020 samt 

med avstämningar däremellan. Kulturförvaltningen håller fortsatt en dialog med 

Tekniska förvaltningen samt Borås rent och snyggt angående renhållning, 

skötsel och aerosolhantering på platsen.  

Kulturnämnden anser att den uppskattade kostnaden för färdigställandet av 

området på 120 tkr bör delas mellan Kulturnämnden och Fritids- och 

folkhälsonämnden i enlighet med uppdraget från Kommunstyrelsen och 

tidigare överenskommelse mellan nämnderna. Från 2020 övertar 

Kulturnämnden det fulla ansvaret för Magasinsgatan 8 i egenskap av kulturell 

mötesplats. Dock förutsätter Kulturnämnden ha ett nära samarbete med 

Fritids- och folkhälsonämnden samt övriga nämnder inom deras respektive 

ansvarsområden, särskilt när det gäller det gemensamma ansvarsområdet barn 

och unga samt kring eventuell formering av föreningsorganisation kring platsen.  

Kommunstyrelsen ser  i dagsläget inga hinder för att genomföra steg 2 av den 

planerade ”Öppna väggen” vid Magasinsgatan. Utvärderingsrapporten som 

genomfördes av Fritids- och folkhälsonämnden visar visserligen att klottret har 

ökat i Borås och majoriteten av allt klotter sker på sedan tidigare kända stråk. 

Likt situationen i andra jämförbara städer som uppför lagliga graffittiväggar går 

det inte att göra några absoluta kopplingar mellan klottret Borås Stad och 

uppförandet av en laglig graffittivägg. Klotter är ett särskilt samhällsproblem 

och måste hanteras som den olagligliga aktivitet som det är.  

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Kulturnämndens förslag  

 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Kulturnämnden 
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Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 



 

 

 

 PM 2018-11-21 

Medborgardialog Magasinsgatan 8 

 

Den 27 oktober 2018 bjöd Kulturnämnden in allmänheten till en medborgardialog. Medborgardialogen 

var startskottet för planeringen av platsens utveckling.   

27 invånare var med och bidrog till goda diskussioner och lämnade kommentarer och synpunkter om 

hur Magasinsgatan 8 kan utvecklas. 

Följande politiker medverkade: Sara Andersson, Peter Wiberg, Jan-Erik Löberg, Valter Kotsalainen, 

Catharina Rapp och Jessica Eng Strömberg. 

 

Följande synpunkter lämnades från de som deltog i medborgardialogen 

1. Tak och belysning önskas 

2. Bygg en skatepark 

3. Arrangera workshops och kurser så folk börjar måla. Sprid information om platsen till fler 

målgrupper. 

4. Vill ha fler öppna väggar i Borås 

5. Bättre belysnings 

6. Locka fler ungdomar för att prova på nya saker – nytt konstuttryck 

7. Gärna idrottspark – perfekt i anslutning till staden 

8. Väggen behövs och kan inte förknippas med graffiti på andra platser i staden. Det är varje 

individs ansvar. 

9. Väggen behövs. Bygg färdigt väggen i vinkeln.  

10. Platsen kan utvecklas. Gärna vindskydd – öppen teater. Rykten om att platsen är otrygg finns. 

Bra med picknick-bord. 

11. Det är en inspirerande plats. Jag är nyfiken och kommer gå hit fler gånger. 

12. Bjud in människor och sätt upp skyltar att det är okej att måla på väggen. 

13. Går förbi här varje dag och det är nya konstverk varje dag. Häftigt! 

14. Bra, vill gärna att barnen ska få träna på att måla. Bra aktivitet för barn och unga. 

15. Trygg plats. Bor på Norrby, tittar alltid när jag går förbi. Häftiga målningar. 

16. Bra med plats för att uttrycka sig. Bra att det är en offentlig plats. 

17. Passerar varje dag. Gillar konsten på väggen. 

18. Bättre en öppen vägg än ingenting. Perfekt. 
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19. Känns tryggare när det rör sig fler människor på platsen. Större sopkärl behövs. Det verkar 

vara mycket tjejer här. Toalett kanske behövs? 

20. Bjud gärna in till arrangemang. Det är jättebra. 

21. Graffiti kräver tekniskt kunnande. Det är en speciell teknik. Jag har kommit hit från Göteborg 

för just detta arrangemang. Platsen är ok. 

22. Snyggt, bra för konstnärer att få visa sina talanger. 

23. Platsen är förgängligt, går ej att äga. Man får skynda sig att titta på väggen för nästa dag är 

det nya konstverk. Platsen är både allas och ingens – går ej att äga. Icke-kommersiell. Det är 

målarnas skyltfönster. 

24. Jättefint 

25. Det förstör naturen. 

26. Bra. 

27. Önskar fler målar-workshops på platsen 

 

Sammanfattning: 

Magasinsgatan 8 uppfattas som en bra och trygg plats, där både tjejer och killar, gamla som unga kan 

vistas på för att skapa och vara kreativa själva eller tillsammans. Får invånarna bestämma ska platsen 

och den öppna väggen utvecklas till en plats där flera olika målgrupper kan samlas, - själva eller för att 

delta till exempel i arrangerade målar-workshops. Antalet arrangemang vid platsen ska öka om 

invånarna får bestämma.  

Samtliga förutom en person är positiva till att utveckla platsen och den öppna väggen. Flera nämner 

att man vi gå på arrangemang, workshops och kurser i målning på Magasinsgatan 8. Flera nämner 

också belysning som viktigt. Det är en trygg plats, men det framgår att ju fler människor som är där så 

känns platsen tryggare. Målgruppen barn och unga nämns. En person nämner att den öppna väggen 

inte kan förknippas med graffiti på andra platser i staden. 

 

Fakta om Öppna Väggen 

2017 invigdes den Öppna Väggen på Magasinsgatan 8. Just nu består den öppna väggen av en 50 

meter lång och 3 meter hög skivbeklädd vägg, samt en putsad målningsbar yta med olika höjder. I 

anslutning till den öppna väggen har det anlagts en pop-up-park. Den tidigare täta björkdungen är 

gallrad och platsen har gjorts tillgänglig med grusvägar och parkbänkar. För att skapa en trygg miljö 

även under årets mörkare perioder har parken att fått belysning. 

Den öppna väggen på Magasinsgatan 8 ger plats för alla – professionella som nybörjare, barn som 

vuxna – som vill måla och skapa konst i det offentliga rummet. 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 

SKRIVELSE 
Sida 

1(6) 

Datum 

2019-02-25 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2017-00088 869 
 

  

 

Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga 

uttryck, 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fullfölja uppdraget att införa en öppen vägg genom 

att färdigställa Magasinsgatan 8 enligt reviderad plan. Kulturnämnden anser att 

den uppskattade kostnaden för färdigställandet av området på 120 tkr delas 

mellan Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden i enlighet med 

uppdraget från Kommunstyrelsen och tidigare överenskommelse mellan 

nämnderna.  

Från 2020 övertar Kulturnämnden det fulla ansvaret för Magasinsgatan 8 i 

egenskap av kulturell mötesplats efter förslag från Fritids- och folkhälsonämnden. 

Dock förutsätter Kulturnämnden ett nära samarbete med Fritids- och 

folkhälsonämnden samt övriga nämnder inom deras respektive ansvarsområden, 

särskilt när det gäller det gemensamma ansvarsområdet barn och unga samt kring 

eventuell formering av föreningsorganisation kring platsen.  

Efter färdigställandet av området utvärderas Magasinsgatan 8 som helhet utifrån 

brukar- och besökarperspektiv, med återrapportering till Kulturnämnden i juni 

2020 samt med avstämningar däremellan. Kulturförvaltningen håller fortsatt en 

dialog med Tekniska förvaltningen samt Borås rent och snyggt angående 

renhållning, skötsel och aerosolhantering på platsen.     

Sammanfattning av ärendet  

 Kommunfullmäktige beslutade 2016 att införa lagliga graffitiväggar i Borås. 

Uppdraget gavs till Kulturnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt lokala 

utövare.     

En arbetsgrupp tillsattes som utformade förslag på placering och utförande av 

den öppna väggen. I Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 

beslutades att genomföra installation enligt förslag samt att godkänna placeringen 

till ödetomten vid Magasinsgatan 1, Norrby (sedermera har området fått adressen, 

och tillika namnet, Magasinsgatan 8). Införandet av den öppna väggen beslutades 

att genomföras i två steg. Att färdigställa en del av väggen till bruksskick i tid till 

festivalen No Limit 2017 och att sedan färdigställa området och väggen under 

2018. Under 2018 beslutade Kulturnämnden att skjuta upp färdigställandet av 

området till dess att Fritids- och folkhälsonämnden återrapporterat sin 

utvärdering av bland annat mängden ”klotter” i Borås Stad.   



Borås Stad 
  Sida 

2(6) 

 

 

Våren 2019 färdigställs den öppna väggen med några mindre ändringar i 

utförandet. Det tidigare förslaget på färdigställande av området revideras då 

uppförande av en trappa på området samt en extra tillbyggnad på en av väggens 

kortsidor kan skjutas upp eller uteslutas ur planen. Dock finns behov av att 

färdigställa den sista delen av väggen på muren längst med Norrby Tvärgata till 

bruksskick. Detta för att uppfylla visionen och funktionen av väggen och området 

i enlighet med uppdraget och tidigare beslut.  

Den öppna väggens användning och funktionalitet behöver utvärderas först efter 

området är färdigställt och efter en högsäsong för att ge ett tillförlitligt resultat. 

Tidiga indikationer tyder dock på att platsen och den öppna väggen används flitigt 

året om. En medborgardialog har genomförts av Kulturnämnden på platsen 

hösten 2018, med övervägande positiv respons. Inga rapporter om skadegörelse 

eller andra tillbud har delgivits Kulturnämnden. Ibland rapporteras det från 

brukare av den öppna väggen om otillräcklig kapacitet på sopkärlen (för skräp 

respektive aerosoler) varför detta ska hållas under uppsikt i relation till förväntat 

ökat bruk och besökande av platsen, i dialog med Tekniska förvaltningen och 

Borås rent och snyggt.     

Efter rekommendation från Fritids- och folkhälsoförvaltningens utredning bör 

också skyltning och brukarinformation på området förstärkas, samt verksamheten 

utvecklas med fler publika arrangemang.               

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2016 att lagliga graffitiväggar införs i Borås.  

Inför 2017 fick Kulturnämnden, tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden 

och lokala utövare i uppdrag att finna formerna för en öppen vägg, det vill säga 

en för alla öppen möjlighet att uttrycka sig konstnärligt offentligt. Resurser 

uppdrogs också att läggas på dialog med utövare, för att på bästa sätt förstå och 

bemöta de behov som finns. 

Fritids- och folkhälsonämnden uppdrogs att komplettera den öppna väggen med 

brottsförebyggande åtgärder eller styrdokument samt att utvärdera bland annat 

mängden ”klotter” ett år efter väggens införande.  

Våren 2017 arbetades ett förslag fram i en arbetsgrupp med representanter från 

Kulturförvaltningen, Fritid- och Folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen, 

Lokalförsörjningsförvaltningen samt lokala utövare. Förslaget baserades på lokala 

förutsättningar och önskemål från utövare, direktiv från Tekniska förvaltningen 

samt expertis och erfarenheter från bland andra den ideella föreningen 

Graffitifrämjandet, utövare från andra orter samt kommuner med lång erfarenhet 

av öppna väggar. 

I Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden beslutades enligt förslag att 

placera den öppna väggen på ödetomten mellan Norrby och Borås stadskärna, vid 

den befintliga mur som finns där. På förslag av Tekniska förvaltningen formades 

den omgivande grönytan till en urban pocketpark. Installationen föreslogs av 

budgetskäl, samt för att möjliggöra en installation i dialog med utövare, att 
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genomföras i två steg. Under 2017 installerades en del av den tillbyggda väggen 

och området anlades av Tekniska förvaltningen. Platsen och den öppna väggen 

invigdes i enlighet med beslutet i anslutning till No Limit Street Art Festival, i 

september 2017.  

Enligt beslutet  i Kulturnämnden 2017 skulle ärendet återupptas inför 2018 för att 

en mer utvecklad installation skulle utföras över hela murens yta. Under 2018 

beslutade dock Kulturnämnden att invänta den utvärdering av bland annat 

mängden ”klotter” i Borås Stad, som uppdragits Fritids- och folkhälsonämnden. 

Denna skulle presenteras ett år efter den öppna väggens införande. En delrapport 

presenterades i maj 2018 och den fullständiga rapporten presenterades i Fritids- 

och folkhälsonämnden i november 2018. (se bilaga 1: Utvärdering av Öppna väggen, 

Magasinsgatan 8, Borås). 

Utvärdering inför färdigställande av den öppna väggen 

Den öppna väggen har nu varit tillgänglig för allmänheten under knappt ett och 

ett halvt år. Arbetsgruppen träffades ett halvår efter väggens införande och har 

utvärderat installationen så långt det var möjligt. 

Med den information som fanns kunde arbetsgruppen konstatera att: 

• Den öppna väggen används flitigt, även under vinterhalvåret 

(områdets gångstråk plogas inte, vilket är en tillgänglighetsfråga).  

• Magasinsgatan 8 (som är nuvarande namn och tillika adress för 

Borås öppna vägg) besöks och används av både lokala målare och 

tillresta från andra delar av Sverige och utlandet.  

• Någon användarenkät har ännu inte genomförts, men i 

kommentarer på sociala medier samt i dialog med utövare framgår 

att den öppna väggen upplevs som användarvänlig, och att den är 

uppskattad. Särskilt uppmärksammas de väl tilltagna ytorna samt de 

putsade partierna av väggen. Den lugna miljön, öppenheten och den 

centrala placeringen beskrivs också som fördelar. Nackdelar är att 

det är svårt att måla höga verk utan något kliva upp på, samt att 

lock/caps till sprayburkar slängs på marken istället för i sopkärlet. 

Även att det är lerigt vid väggens fot upplevs som besvärande, samt 

att sopkärlet ofta är fullt. 

• Problem vintertid har varit att snön tyngt ”taket” som bågnat av 

detta. Den ännu råa muren utan tillbyggnad (mot Norrby tvärgata) 

stod länge orörd, men har nu också målats. För den som besöker 

platsen utan att ha läst på hemsidan är det otydligt vilka delar av 

väggen som är avsedda att måla på eller ej, då skyltning i dagsläget 

saknas.  

• Hanteringen av aerosolkärl (sprayburkar), som lösts på ett 

exemplariskt vis av Borås rent och snyggt, har fungerat bra under 

vintern, men befaras bli underdimensionerad om användningen av 

väggen ökar. Tekniska förvaltningen ansvarar för tömning av en (1) 

soptunna för vanligt avfall, och även denna är ofta full. 
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Därefter har en workshopserie för Kulturskolans bildelever  med konstnären 

Elina Metso samt en medborgardialog arrangerats under 2018. 

Medborgardialogen gav övervägande positivt gensvar hos besökare och brukare 

av området. Förslag på förbättringar samlades också in. (För sammanställning av 

medborgardialog vid Magasinsgatan 8 se bilaga 2: Medborgardialog Magasinsgatan 8 – 

resultatet.) 

Fritids- och folkhälsonämndens uppföljning avseende bland annat “klotter” i 

Borås Stad rekommenderar att: 

• Den öppna väggen fullföljs enligt bygglovsansökan och att 

Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt), 

för den kulturella  mötesplats den öppna väggen är tänkt att vara, 

med stöd av övriga nämnder inom ramarna för deras ordinarie 

verksamheter.  

• Renhållning och belysning ska förstärkas i takt med verksamheten 

utökas och en tydligare entré ska utformas till området, där 

förhållningsregler och information kan delges besökare.  

• CKS även fortsättningsvis får ansvaret att följa upp och bevaka 

klotter och klotternivåerna i Borås Stad. 

 

Färdigställande av området – reviderad plan 

Under 2019 bör väggen på muren längst med Norrby tvärgata snarast uppföras 

för att färdigställa området till bruksskick. Detta för att uppfylla visionen av 

området, samt att avsluta uppdraget enligt tidigare beslut. (Se bilaga 3, 

Situationsplan med den öppna väggens brukssträckning, bilaga 4 Byggskiss del 3, bilaga 5 

Montage öppen vägg i Borås stad, bilaga 6 Vision Magasinsgatan 8). Resurser bör även 

läggas på information och/eller skyltning i området i enlighet med Fritids- och 

folkhälsoförvaltningens förslag.  

För färdigställandet av området föreslås att den planerade byggnationen som 

vetter mot parkeringen Verkmästaren, en sträcka av 11 meter (se bilaga 7, 

Byggskiss del 1), tas ur planen och att sträckan används i befintligt skick. Detta på 

grund av att utövare indikerat att denna yta uppskattas som den är, samt att 

kostnaderna på så vis kan minskas för 2019 utan att påverka användningen och 

visionen av den öppna väggen. Även byggnation av en trappa i hörnet av muren 

utesluts ur planen, alternativt skjuts upp till 2020 om det i dialog med Centrum 

för kunskap och säkerhet framgår att behov av denna uppstår.  

Området bör kompletteras med information om trivselregler i någon form på 

plats, samt en tät bevakning av hur områdets användning och sophanteringen 

utvecklas under högsäsongen. Även någon lösning för mindre skräp som caps 

och lock närmare väggen för att motverka nedskräpning bör undersökas, likaså 

hantering av målarfärgshinkar som inte ska lämnas i de vanliga soporna. Frågan 

om tätare soptömning under högsäsong (sommartid) bör gå till Tekniska 

förvaltningen.  
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Vidare bör förslagen på att arrangera fler aktiviteter på platsen, så som föreslagits 

under medborgardialogen, samt att kurera en utställning av foton från väggen så 

som diskuterats i Kulturnämnden, arbetas vidare med under 2019. 

Budget 

Den uppskattade budgeten för färdigställandet av Magasinsgatan 8 uppgår till 120 

tkr (se bilaga 8, Budget Magasinsgatan 8 för 2019). 

Kulturnämnden anser att kostnaden i enlighet med uppdraget och tidigare beslut 

ska delas mellan Kulturnämnden och Fritids- och Folkhälsonämnden, och kan då 

genomföras inom budgetram. Från 2020 övertar Kulturnämnden det fulla 

ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för Magasinsgatan 8 i egenskap av 

kulturell mötesplats, efter förslag från Fritids- och folkhälsonämnden. Dock 

förutsätts ett nära samarbete med övriga nämnder inom deras respektive 

ansvarsområde och då särskilt Fritids- och folkhälsonämnden, inte minst när det 

gäller det  gemensamma ansvarsområdet barn och unga samt eventuell 

stimulering till att forma en föreningsorganisation kring den öppna väggen. 

Kulturnämnden saknar den organisation som möjliggör nära kontakt med unga i 

Borås Stad, och fritidsgårdar och andra mötesplatser förutsätts som lämpliga 

forum att sprida information och god praxis kring användningen av den öppna 

väggen för denna målgrupp. 

 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås, Dnr FOFN 2018-

00105 1.1.3.1 

2. PM 2018-11-21: Medborgardialog Magasinsgatan 8 – resultatet. Dnr 109/2018 

3. Situationsplan med den öppna väggens brukssträckning  

4. Byggskiss del 3 

5. Montage, öppen vägg i Borås Stad 

6. Vision Magasinsgatan 8 

7. Byggskiss del 1 

8. Budget, Magasinsgatan 8 för 2019.  

                           

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsoförvaltningen, FOFN.diarium@boras.se 

2. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

3. Stadskansliet, Mark och Exploatering, KS.diarium@boras.se  

4. Tekniska förvaltningen, TEN.diarium@boras.se 

 

 

 

mailto:FOFN.diarium@boras.se
mailto:KS.diarium@boras.se
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Sara Andersson  

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Bilaga 4. Byggskiss del 3



Bilaga 5. Montage öppen vägg i Borås stad



Bilaga 6. Vision Magasinsgatan 8, skiss av Richard Matsson



Bilaga 7. Byggskiss del 1



B
ilaga 8. B

u
d

get M
agasin

sgatan
 8 2019

Ö
ppen vägg del 3 enligt offert från Servicekontoret: 

70 000,00 kr
(90000 kr m

ed "tak")
Skyltning

8 000,00 kr
Bygglov, skyltning

6 000,00 kr
G

rusning av gångstråk fram
för vägg del 3

20 000,00 kr

Sum
m

a:
104 000,00 kr

Föreslagen budget: 
120 000,00 kr

U
ppskattad budget M

agasinsgatan 8, 2019





















 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors, 

Uppegårdsgatan 2-8 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av förskolelokal i 

Dalsjöfors, Uppegårdsgatan 2-8 för Förskolenämnden under perioden 1 april 

2020 till 31 mars 2035 med en årlig hyresnivå på 2 650 000 kronor.            

 

 

Datum 

2019-05-13 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-21 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00455 2.6.1.0 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2019-05-13 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(2) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00455 2.6.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors, 

Uppegårdsgatan 2-8 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av förskolelokal i 

Dalsjöfors, Uppegårdsgatan 2-8 för Förskolenämnden under perioden 1 april 

2020 till 31 mars 2035 med en årlig hyresnivå på 2 650 000 kronor.            

Ärendet i sin helhet 

Lokalen Uppegårdsgatan 2-8 i Dalsjöfors har tidigare hyrts av Individ- och 

familjeomsorgsnämnden för verksamheten ensamkommande flyktingbarn. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden sa upp lokalerna i och med att 

verksamheten avvecklades till oktober 2018. Lokalförsörjningsnämnden 

beslutade 2018-11-20 att lokalerna skulle övertas av Förskolenämnden. 

Förskolan kommer bestå av 7 avdelningar (160 barn) varav 1 avdelning är 

avsedd för öppen förskola. Tillagningskök och utegård kommer att 

samutnyttjas med den befintliga förskolan i byggnaden. Förskolan planeras vara 

i drift i april 2020. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 

uppgå till 2 650 000 kronor + index. Förskolenämnden kommer att debiteras 

en årlig schablonkostnad motsvarande 2 884 440 kronor + index enligt Borås 

Stads budget, enligt nuvarande hyresmodell. Föreslagen avtalstid är 1 april 2020 

till 31 mars 2035. 

Förskolenämnden har godkänt avtalsförslaget 2019-05-08.           

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 2019-06-03 

2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-04-23 

3. Skrivelse Förskolenämnden 2019-05-08   

Beslutet expedieras till 

Lokalförsörjningsnämnden 

Förskolenämnden 
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Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 









 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förlängning av överenskommelse med föreningen 

Agape gällande boende för ensamkommande 

asylsökande unga  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen noterar att IFO förlängt avtalet med Agape och 

kommunstyrelsen bedömer att finansiering sker inom befintligt statsbidrag. 

Ärendet läggs till handlingarna.       

  

 

Datum 

2019-05-13 Malin Carlsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-21 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00453 1.1.6.3 Programområde 02 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2019-05-10 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E8 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 
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Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00453 1.1.6.3 

  

 

Förlängning av överenskommelse med föreningen 

Agape gällande boende för ensamkommande 

asylsökande unga  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar att IFO förlängt avtalet med Agape och 

kommunstyrelsen bedömer att finansiering sker inom befintligt statsbidrag. 

Ärendet läggs till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har sedan tidigare en överenskommelse 

och ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Agape som rör 

boende till unga ensamkommande som tidigare varit aktuella för boende och 

stöd inom nämndens verksamhet men som fyllt 18 år. Överenskommelsen och 

IOP-avtalet löper ut den 30 april. Den aktuella prognosen är att samtliga ska ha 

fått sitt ärende avgjort innan 2019 års utgång. För att möjliggöra att dessa unga 

kan fortsätta sina studier i avvaktan på att deras ärende avgörs av 

Migrationsverket så bör överenskommelsen förlängas. Riksdagen har i årets 

budget avsatt medel för statsbidrag till kommunerna för detta ändamål. Under 

förutsättning att Borås får del av dessa så täcker den kostnaden för 

förlängningen. I annat fall behöver nämnden få ersättning för dessa kostnader. 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att det finns statsbidrag för ensamkommande 

unga asylsökande med motsvarade 195 mnkr för kommunsektorn år 2019.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2019-06-03 

2. Skrivelse från Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2019-04-24 

  

Beslutet expedieras till 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

2. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"  
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Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
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Datum 

2019-04-24 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00065 1.2.3.25 
 

  

 

Förlängning av överenskommelse med föreningen 

Agape gällande boende för ensamkommande 

asylsökande unga  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att förlänga överenskommelsen 
och det Idéburna offentliga partnerskapsavtalet med föreningen Agape under 
perioden 2019-05-01—2019-12-31, samt under förutsättning att inte statsbidrag 
tilldelas till kommunerna för detta ändamål, begära ersättning från 
kommunstyrelsen för kostnaden under förlängningstiden.        

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har sedan tidigare en överenskommelse 
och ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Agape som rör 
boende till unga ensamkommande som tidigare varit aktuella för boende och 
stöd inom nämndens verksamhet men som fyllt 18 år.  Överenskommelsen och 
IOP-avtalet löper ut den 30 april. Den aktuella prognosen är att samtliga ska ha 
fått sitt ärende avgjort innan 2019 års utgång. För att möjliggöra att dessa unga 
kan fortsätta sina studier i avvaktan på att deras ärende avgörs av 
Migrationsverket så bör överenskommelsen förlängas. Riksdagen har i årets 
budget avsatt medel för statsbidrag till kommunerna för detta ändamål. Under 
förutsättning att Borås får del av dessa så täcker den kostnaden för 
förlängningen. I annat fall behöver nämnden får ersättning för dessa kostnader.               

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har sedan tidigare en överenskommelse 
och ett Idéburet offentligt partnerskap(IOP) med föreningen Agape som rör 
boende till unga ensamkommande som tidigare varit aktuella för boende och 
stöd inom nämndens verksamhet men som fyllt 18 år. Dessa unga har sökt 
tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) utifrån den nya Gymnasielagen. När de fått 
beslut om uppehållstillstånd kan de få studiemedel från CSN och 
kompletterande försörjningsstöd från Arbetslivsnämnden. Dessa unga kan då 
själva ordna och betala för sitt boende. Processen inom Migrationsverket har 
dragit ut i tid och för ett antal personer kan det dröja till hösten 2019 innan de 
får beslut om uppehållstillstånd. Av totalt 11 770 inkomna ansökningar till 
Migrationsverket har hittills 8 855 avgjorts. Migrationsverket i Västra Götaland 
har en relativt sett stor andel av de ärenden som ännu inte är avgjorda. 
 
I slutet på mars 2019 fanns det fortfarande 46 unga ensamkommande över 18 
år i Borås som vi betalar ut en ersättning till Agape för. I detta antal finns ca 10 
personer som utifrån regelverket inte kunnat ansöka om TUT enligt 
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Gymnasielagen och vars ärende handläggs som övriga asylansökningar. De 
flesta är födda 1999 och fyller 20 år under detta år. 
 
Överenskommelsen och IOP-avtalet löper ut den 30 april. Antalet unga 
minskar successivt med ca 5 personer per månad. Detta innebär att det kommer 
att finnas ca 40 unga ensamkommande kvar när avtalet löper ut. Den aktuella 
prognosen är att samtliga ska ha fått sitt ärende avgjort innan 2019 års utgång 
och relativt många innan dess. För att möjliggöra att dessa unga kan fortsätta 
sina studier i avvaktan på att deras ärende avgörs av Migrationsverket så bör 
överenskommelsen förlängas till 2019 års slut.  
 
Agape erhåller ett löpande bidrag om 5000 kr per månad och ungdom som är 
aktuella och asylsökande. Kostnaden för den återstående tiden är svår att 
beräkna exakt och för att få en uppskattning beräknas på en prognos utifrån 
antal aktuella ensamkommande under året. Från maj till december beräknas 
kostnaden röra sig om 1 000 tkr. Kostnaden för perioden januari till april har 
uppgått till 1 100 tkr. 
 
I riksdagens antagna budget för 2019 finns avsatta medel om 195 000 tkr för 
tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande. 
Kommunerna har inte fått någon närmare information kring dessa medel eller 
hur de ska fördelas. Utifrån tidigare fördelningar är en preliminär uppskattning 
att Borås får tilldelat ca 2 000 tkr. Detta skulle i så fall täcka kostnaderna för de 
ensamkommande över 18 år. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har ingen avsatt buffert kvar för 
ensamkommande över 18 år vilket medför att nämnden begär ersättning för 
kostnaden enbart om inte det planerade statsbidraget utbetalas till 
kommunerna. 

Samverkan 

Ärendet har samverkats med fackliga parter den 11 april 2019 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Nytt avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2020-2023 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Förslag till avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2020-01-01 - 2023-12-31 godkänns. 

 

 

 

Datum 

2019-05-14 Malin Carlsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-21 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00389 1.1.6.2 Programområde 02 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2019-05-10 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E9 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00389 1.1.6.2 

  

 

Nytt avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2020-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag till avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2020-01-01 - 2023-12-31 godkänns.       

             

Ärendet i sin helhet 

FoU Sjuhärad Välfärd beslutade på sitt styrgruppsmöte 2019-04-25 om nytt 

avtal för perioden 2020-2023 och samtidigt efterfrågar de att avtalet behöver 

beslutas hos respektive ägarpart.  

Finansieringsåtagandet är oförändrat dvs. 13 kr/inv. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse till Kommunstyrelsen 

2. Avtalsförslag FoU Sjuhärad Välfärd 2020-01-01 – 2023-12-31 

  

 

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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FoU Sjuhärad Välfärd 
2020-01-01—2023-12-31 
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Avtal mellan parterna i FoU Sjuhärad Välfärd  
 
Verksamhet och drift vid fortsatt samverkan inom ramen för FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) bygger på detta 
samverkansavtal. Parterna förbinder sig att vara lojala med FoUS:s syfte och medger att detta avtal ska tolkas i 
ljuset av angivet syfte. 
 
Mellan angivna parter har träffats följande fyra-åriga avtal. 

1 Firma 

1.1 FoU-enheten benämns ”FoU Sjuhärad Välfärd” och förkortas FoUS.  

2 Parter 

2.1 Bollebygds kommun 
Kommunstyrelsen 
517 83 BOLLEBYGD 

2.2 Borås Stad 
Kommunstyrelsen 
501 80 BORÅS 

2.3 Herrljunga kommun 
Kommunstyrelsen 
524 23 HERRLJUNGA 

2.4 Marks kommun 
Kommunstyrelsen  
511 80 KINNA 

2.5 Svenljunga kommun  
Kommunstyrelsen 
512 80 SVENLJUNGA 

2.6 Tranemo kommun 
Kommunstyrelsen 
514 80 TRANEMO 

2.7 Ulricehamns kommun 
Kommunstyrelsen 
523 86 ULRICEHAMN 

2.8 Vårgårda kommun 
Kommunstyrelsen 
447 80 VÅRGÅRDA  

2.9 Högskolan i Borås 
501 90 BORÅS  
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3 Syfte  

3.1 Syftet är att bedriva forskning och utveckling för ingående parter inom välfärdsområdet med 
inriktning på sociala frågor inom det kommunala ansvarsområdet.  

3.2.  Verksamheten i FoUS ska bedrivas i enlighet med av parterna beslutad verksamhetsprogram med 
tillhörande budget. Beslut om verksamhetsprogram med tillhörande budget regleras i p. 8.1. 

 

4 Uppdrag 

4.1 Parterna ger Högskolan i Borås i uppdrag att förvalta FoUS i enlighet med 
verksamhetsprogrammet och i enlighet med vad styrgruppen beslutar samt i övrigt utföra de 
uppgifter som styrgruppen bestämmer enligt detta avtal. 

 Högskolan ska agera koordinator där verksamhetschefen har ansvar att leda och koordinera 
FoUS:s verksamhet. Uppgiften ska omfatta att;   

tillse att verksamhetsprogrammet genomförs, 

samordna och lämna förslag till justeringar i verksamhetsplanen till styrgruppen inför det årliga 
ägarforumet,   

lämna förslag till och utarbeta förutsättningar för avtal för projekt inom FoUS till styrgruppen, 

avrapportera FoUS:s verksamhet till styrgruppen och internt till högskolan, följa upp och 
avrapportera projekt inom FoUS till styrgruppen samt 

ansvara för eventuella utbetalningar av medel parterna emellan, och kalla till samt anordna 
styrgruppens möten och ordna protokollföring.  

 

5 Ersättning  

5.1 Högskolan ska ersättas för det uppdrag som utförs enligt punkt 4.1, från medel som parterna 
erlägger enligt punkt 18.1 samt från medel från samma konto som erhålles enligt punkt 18.2 och 
18.3. 

5.2 Högskolan ska löpande redovisa vilka kostnader som högskolan avser att debitera FoU Sjuhärad 
Välfärd. Enligt rektorsbeslut (december 2004) debiteras ett administrativt pålägg om 17 procent 
samt avtalsenlig hyra.  

 

6 Styrning  

6.1 Samtliga parter sätter samman en gemensam styrgrupp. 

6.2 Varje kommun tillsätter en tjänsteman, förutom Borås stad som kan tillsätta två, och Högskolan i 
Borås, som tillsätter två. Vardera parten utser även ersättare för varje tjänsteman. 

6.3 De organ som äger rätten att utse ledamöter och ersättare äger också rätten att entlediga dessa. 

6.4 Styrgruppen kan även besluta om att adjungera även andra. Dessa personer äger ingen rösträtt. 

6.5 Ett arbetsutskott tillsätts bestående av styrgruppens ordförande, en ytterligare representant från 
kommunerna samt en representant från högskolan.  
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6.6 Ordföranden ska väljas för två år i taget och väljs bland de ledamöter som utsetts av kommunerna. 
En av högskolans representanter ska vara vice ordförande. 

6.7 Eventuell ersättning till ledamöter eller ersättare beslutas och betalas av det organ som tillsatt 
ledamoten eller ersättaren. 

6.8 Som ett led i styrningen av verksamheten ska det finnas mål för verksamheten. Dessa följs upp av 
styrgruppen två gånger per år. 

6.9 Styrgruppen ska årligen ta fram en verksamhetsplan utifrån verksamhetsprogrammet. 

 

7 Sammanträden  

7.1 Ordföranden kallar till sammanträde. Kallelse ska skickas två veckor före sammanträdet, 
dagordning och handlingar för mötet skickas en vecka före sammanträdet.  

7.2 Kallelse och övriga handlingar ska även sändas till ersättarna för kännedom. Ordinarie ledamot 
som är förhindrad att närvara vid ett sammanträde kallar själv sin ersättare. Rättidig kallelse ska 
anses ha skett även om ordinarie ledamot inte kallat sin ersättare. 

7.3 Styrgruppen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Dessutom om minst en tredjedel av 
styrgruppens medlemmar begär det. 

7.4 Protokoll vid styrgruppens sammanträden ska föras av särskilt utsedd sekreterare. Protokoll ska 
justeras av ordföranden. 

 

8 Beslut  

8.1  Styrgruppen fattar beslut om verksamhetsprogram med tillhörande budget. För beslut om 
verksamhetsprogram med tillhörande budget gäller att samtliga parter biträder beslutet.  

8.2 Styrgruppen har att bedriva verksamheten i enlighet med detta avtal samt beslutad 
verksamhetsprogram med tillhörande budget. I andra beslut än det som regleras i 8.1 har 
styrgruppen ansvar att gemensamt sträva efter full enighet.  

 

9 Delegation  

9.1 Styrgruppen kan delegera beslutanderätten i frågor om verksamheten till en eller flera personer. 
Delegation får dock inte ske rörande beslut om verksamhetsprogram med dess tillhörande budget 
samt gällande frågor av principiell beskaffenhet av större ekonomisk vikt. 

9.2 Beslut fattade av delegat ska anmälas till styrgruppen, som ska ange anmälningarna i protokoll. 

 

10 Ägarforum  

10.1 Ägarforum består av parternas representanter. 

10.2 Styrgruppen kallar årligen till ett ägarforum. Där möts berörda förtroendevalda från samverkande 
parter. Verksamhetens inriktning och resultat diskuteras. 
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10.3 Ägarforum informeras årligen om verksamhetsprogram och verksamhetsplan.  

 

11 Brukarperspektiv  

11.1 Alla FoUS-projekt ska ha ett tydligt brukarperspektiv framskrivet som även ska genomsyra arbete 
och rapportering.  

 

12 Nya parter 

12.1 Om samtliga parter är eniga om det, kan nya kommuner eller andra intressenter, såsom utförare 
av social omsorg inom det geografiska området, få ingå som parter i detta avtal efter skriftlig 
förbindelse. De nya parterna ska erlägga en årlig avgift enligt 18.1 eller med belopp som övriga 
parter bestämmer. 

 

13 Jäv 

13.1 Styrgruppsledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan ledamoten och någon av FoUS:s 
parter. Styrgruppsledamoten får inte heller handlägga frågor om avtal mellan FoUS:s parter och 
tredje man, om ledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot FoUS:s intresse. 

 

14 Basorganisation och medarbetares anknytning 

14.1 Den operativa verksamheten sköts av Högskolan i Borås i enlighet med detta avtal och 
verksamhetsprogrammet. 

14.2 Parterna har att verka för att medarbetare hos respektive part ges goda villkor för att kunna arbeta 
i FoUS.  

14.3 Till basorganisationen (verksamhetschef och administratör/forskningshandläggare) anställs 
medarbetare vid Högskolan i Borås.  

14.4 Forskare knyts till FoUS via avtal med aktuella parter.  

14.5 Till mindre uppdrag inom FoUS, avseende tid och omfattning, knyts projektmedarbetare genom 
avtal med respektive part.  

 

15 Äganderätt till forskningsresultat 

15.1 Alla resultat som har direkt anknytning till uppdraget ägs gemensamt av samtliga avtalsparter och 
disponeras av parterna gemensamt.  

15.2 Deltagande forskare äger rätt att i vetenskapliga sammanhang nyttja och redovisa samtliga 
resultat. I de fall FoUS-medarbetare önskar fördjupa bearbetningen av redan insamlad data ska en 
enskild skriftlig överenskommelse göras mellan verksamhetschef och forskare.  
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16 Redovisning  

16.1 Högskolan ska redovisa intäkter och kostnader till styrgruppen, bland annat innebärande att FoUS 
årsvis ska redovisa det ekonomiska utfallet och avge en verksamhetsberättelse. En avstämning 
mot upprättad budget ska också ske regelbundet.  

16.2 Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska skickas till Ägarforum av styrgruppen.  

 

17 Revisorer 

 17.1 Verksamheten ska granskas av högskolans revisorer. Övriga parters medverkan granskas av 
respektive parts revisorer. 

17.2 Samtliga parter medger att vardera partens utsedda revisorer får full insyn i FoUS med tillhörande 
dokumentation för att genomföra den revision vardera partens revisorer finner lämplig. 

 

18 Finansiering  

18.1 Samtliga parter ska halvårsvis med medel till FoUS enligt följande finansierings-princip: För 
kommunerna 13 kr/invånare och för Högskolan i Borås 1 mkr. Summan ska efter fakturering 
vara högskolan tillhanda senast den 1 februari och den 1 september varje år. Högskolan ska föra 
medlen på särskilt konto. 

18.2 Viss verksamhet avgiftsbeläggs, dvs. genererar intäkter till FoUS. Högskolan ska debitera externa 
avgifter och redovisa dessa som intäkter i FoUS, som ska särredovisas. 

18.3 Parternas avsikt är att söka ytterligare externa medel till FoUS genom stöd/anslag från olika 
myndigheter, organ eller genom sponsring. Sådana medel ska föras på konto enligt punkt 16.1. 

18.4 Vart 4e år ska parternas bidrag justeras utifrån aktuellt invånarantal i det geografiska området som 
parterna representerar (justering enl. SCB).  

 

19 Avtalsändringar 

19.1 Ändringar av detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av samtliga parter för att vara 
gällande. 

 

20 Avtalstid  

20.1 Detta avtal löper från och med den 1 januari 2020 och gäller till och med den 31 december 2023. 
Avtalet ersätter nuvarande avtal från den 1 september 2016, vilket upphör att gälla då detta avtal 
träder i kraft den 1 januari 2020.  

20.2 Avtalet kan, från någon av parterna, skriftligen sägas upp under avtalstiden med en ettårig 
uppsägningstid. Avtalet sägs då upp med just den parten. 
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21 Verksamhetens upphörande 

21.1 Om frågan uppkommer om FoUS ska upphöra ska styrgruppen sammankalla ett ägarforum för att 
behandla frågan. 

21.2 Om FoUS upphör och det finns medel kvar på högskolans kostnadsställe för FoUS när samtliga 
skulder är betalda, ska dessa överblivna medel fördelas enligt vad parterna erlagt. 

 

22 Tvist 

22.1 Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

 

23 Övriga bestämmelser 

23.1 Parterna äger inte rätt att företräda varandra eller att ingå juridiskt bindande avtal å varandras 
vägnar annat än efter särskild för ändamålet utfärdad fullmakt. Inte heller utgör detta avtal någon 
grund för att anse att någon som helst separat juridisk person bildas. 

23.2 Parterna äger rätt att i sin marknadsföring och annan information ange parternas deltagande i 
FoUS. Parts varumärke får dock inte användas annat än efter samtycke från respektive part. 

 

 

 

 

Michael Plogell 
Ordförande i kommunstyrelsen 
Bollebygd kommun 

Ulf Olsson 
Ordförande i kommunstyrelsen 
Borås Stad 

 

Gunnar Andersson 
Ordförande i kommunstyrelsen 
Herrljunga kommun 

 

Lisa Dahlberg 
Ordförande i kommunstyrelsen 
Marks kommun 
 

 

Kerstin Göss Lindh 
Ordförande i socialnämnden 
Svenljunga kommun 

 

Tony Hansen 
Ordförande i kommunstyrelsen 
Tranemo kommun 

 

Roland Karlsson 
Ordförande i kommunstyrelsen 
Ulricehamns kommun 
 

Bengt Hilmersson 
Ordförande i kommunstyrelsen 
Vårgårda kommun 

 

Mats Tinnsten 
Rektor vid Högskolan i Borås 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela 

Hallgren (KD), Hans Gustavsson (KD): Fri parkering för 

ökad tillgänglighet 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen är besvarad. 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-15 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-21 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2015-00690 514 Programområde 05 

Handläggare: Martin Jakobsson 
 

Datum 

2019-05-09 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E10 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00690 514 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela 

Hallgren (KD), Hans Gustavsson (KD): Fri parkering för 

ökad tillgänglighet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 

Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och Hans Gustavsson (KD) 

har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15 lämnat in förslaget att 

införa fri, tidsbegränsad, parkering på platser där myntbetalning inte längre 

kommer att vara möjlig.            

Motionen har skickats på remiss till Tekniska nämnden och Borås kommuns 

Parkerings AB. Tekniska nämnden avstyrker motionen. Parkeringsbolaget har 

inte inkommit med svar på denna motion, men har hänvisat till svar på 

motionen ”Fri parkering för en levande stadskärna”, 2011-00584 (2018-00557). 

Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad 

ska besluta om, och som nu arbetas fram tillsammans med Borås kommuns 

Parkering AB med förväntad remissrunda under hösten 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-06-03 

2. Beslutsförslag, 2019-06-03 

3. Motion från Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och Hans 

Gustavsson (KD): Fri parkering för ökad tillgänglighet: 2015-10-14 

4. Svar på motion från Tekniska nämnden: 2016-02-03   

Samverkan 

- 

 

[Namn] Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 



Motion   Kommunfullmäktige 2015-10-15 

 

 

 

Fri parkering för ökad tillgänglighet 

Den tekniska utvecklingen går framåt i en rasande fart. På knappt ett decennium har flera av 

samhällets institutioner blivit överflödiga. Räkningar, biljetter, tidsbokning och inköp av dagligvaror; 

mer och mer betalas och beställs via internet och sms. Samtidigt växer möjligheterna för alla att ta 

del av samhällslivet. Borås Stad blev glädjande utsedd till Europas mest tillgängliga stad år 2015. Vi 

har kommit långt i vårt arbete med att anpassa staden, bland annat med tillgänglighetsdatabasen, så 

att även den som har en funktionsnedsättning kan vara delaktig på lika villkor.  

Tekniska lösningar är i de flesta fall förbättringar och leder till såväl tidsvinster som en ökad säkerhet. 

Men den snabba utvecklingen riskerar även att exkludera äldre och personer med olika 

funktionsnedsättningar. Borås Kommuns Parkerings AB har aviserat att parkeringsbetalning med 

mynt kommer att vara helt avvecklad under 2016.  

Kristdemokraterna lämnade 2013 in en motion om fri parkering i upp till två timmar i stadskärnan för 

att locka fler besökare till handel, caféer och restauranger. Med avskaffandet av myntbetalning vid 

parkering ser vi nu anledning att utöka en framtida fri parkering till att även gälla platser med många 

besökare som t ex äldreboenden.  

Vi föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

- Att införa fri, tidsbegränsad, parkering på platser där myntbetalning inte längre kommer att 

vara möjlig.  

 

Falco Güldenpfennig (KD) 

Ingela Hallgren (KD) 

Hans Gustavsson (KD) 

 



REMISSVAR 
Sida 
1(1) 

Tekniska nämnden 
Alf Iwarson, tel 033-35 74 55 

2016-01-15 Dnr 2015/971   335 

Kommunstyrelsen 

Motion: Fri parkering för ökad tillgänglighet 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0690 

Nämndens beslut 
Tekniska nämnden avstyrker motionen. 

Nämndens yttrande  
Tekniska nämnden hänvisar i allt väsentligt till tidigare svar i oktober 2012 som avsåg 
motionen ”Fri parkering för en levande stadskärna”. I tidigare svar framhölls bl.a att 
inom cityringen finns idag en flexibel parkeringsreglering där parkeringstiden är be-
gränsad till två timmar och avgift tas ut vardagar mellan 9-18 och dag före sön- och 
helgdag 9-15. Parkören kan ta med sig betald tid (parkeringsbiljetten) inom området. 
Övrig tid är det avgiftsfri parkering. 

På nära avstånd till centrum finns möjlighet att parkera i inom beondeparkeringsom-
råden inom Villastaden och Lugnet avgiftsfritt i två timmar. 

 I tidigare svar framhölls vidare att under affärernas öppethållningstider råder full 
beläggning på parkeringsplatserna i centrum. Avgiftsfri parkering skulle därför inte 
innebära att fler kommer att kunna parkera i centrum utan snarare en ökad  risk för 
söktrafik till parkeringsplatser som redan är upptagna. Detta står i bjärt kontrast med 
stadens vision Borås 2025 där ”Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollek-
tiva transportsystemen dominera med nya tekniska lösningar”. 

Med hänsyn till vad Tekniska nämnden anfört ovan avstyrker Tekniska nämnden 
motionen om fri parkering för ökad tillgänglighet. 

Reservation
SD reserverar sig mot Tekniska nämndens beslut att avstyrka motionen.

TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS  

Rose-Marie LiljenbyAndersson 

Gunnar Isackson 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Fastighet Vesslan 4, Torstenssonsgatan 8, förhyrning 

av lokaler till Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av Fastighet 

Vesslan 4, Torstenssonsgatan 8 för Individ- och familjeomsorgsnämnden under 

perioden 1 oktober 2019 till 30 september 2029 med en årlig hyresnivå på 

2 090 428 kronor. En förutsättning för beslut är att Individ- och 

familjeomsorgsnämnden godkänner avtalsförslaget.         

 

Datum 

2019-05-15 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-21 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00441 2.6.4.0 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2019-05-10 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E11 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00441 2.6.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Fastighet Vesslan 4, Torstenssonsgatan 8, förhyrning 

av lokaler till Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av Fastighet 

Vesslan 4, Torstenssonsgatan 8 för Individ- och familjeomsorgsnämnden under 

perioden 1 oktober 2019 till 30 september 2029 med en årlig hyresnivå på 

2 090 428 kronor. En förutsättning för beslut är att Individ- och 

familjeomsorgsnämnden godkänner avtalsförslaget.                     

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens befintliga lokaler, Vesslan 4, på 

Torstenssonsgatan 8 har behov av renovering och anpassning. Individ- och 

familjeomsorgsnämnden har hemställt till Lokalförsörjningsnämnden att låta 

fastighetsägaren anpassa fastigheten eftersom nämnden planerar för att 

genomföra förändringar av verksamhet inom kort. Anpassningar samt 

renovering genomföras för att tillgodose verksamhetens förändrade behov. 

För att finansiera verksamhetsanpassningen har fastighetsägaren tagit fram ett 

nytt avtal som ersätter tidigare. Efter verksamhetsanpassningen klassas lokalen 

som ny och den nya schablonhyran blir 1 499 kr/m2.  

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 

uppgå till 2 090 428 kronor + index. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

kommer att debiteras en årlig schablonkostnad enligt nuvarande 

internhyresmodell som uppgår till 1 552 964 kronor + index enligt Borås Stads 

budget. Föreslagen avtalstid är 1 oktober 2019 till 30 september 2029.         

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 2019-06-03 

2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-04-23   

Beslut expedieras till 

Lokalförsörjningsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 







 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Framställan om förhyrning av lokaler för 

Vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokaler för 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på Bryggaregatan 12 under perioden 

1 april 2020 till 30 april 2032 med en årlig hyresnivå på 5 157 130 kronor. En 

förutsättning för beslut är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

godkänner avtalsförslaget. 

 

Datum 

2019-05-15 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-21 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00458 2.6.4.0 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2019-05-13 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E12 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00458 2.6.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Framställan om förhyrning av lokaler för 

Vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokaler för 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på Bryggaregatan 12 under perioden 

1 april 2020 till 30 april 2032 med en årlig hyresnivå på 5 157 130 kronor. En 

förutsättning för beslut är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

godkänner avtalsförslaget.            

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett behov av ytterligare lokaler 

för vuxenutbildningen för att få en sammanhållen verksamhet. De nationella 

styrdokumenten ställer krav på flexibel och kontinuerlig utbildning inom 

vuxenutbildningen vilket gör att nämnden önskar en samlad lokalisering. I 

samband med förhyrning av lokaler på Bryggaregatan 12 lämnar 

vuxenutbildningen lokaler på Almås som ianspråktas av gymnasieutbildningen 

för Naturvetenskapligt program. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 

uppgå till 5 157 130 kronor + index. Gymnasie- och vuxenutbildningen 

kommer att debiteras en årlig schablonkostnad, enligt gällande 

internhyresmodell, som beräknas uppgå till 4 626 380 kronor + index enligt 

Borås Stads budget. Föreslagen avtalstid är 1 april 2020 till 30 april 2032.           

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 2019-06-03 

2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-04-23   

Beslut expedieras till 

Lokalförsörjningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 







 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Beslut om beslut om återbetalning av eget kapital  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Tolkförmedling Väst förslag om återbetalning av eget kapital. 

Ärendet läggs till handlingarna.      

 

 

 

 

Datum 

2019-05-16 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-18 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00403 3.4.4.1 Programområde  

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2019-05-10 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E13 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00403 3.4.4.1 

  

 

Beslut om beslut om återbetalning av eget kapital  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tolkförmedling Väst förslag om 

återbetalning av eget kapital. Ärendet läggs till handlingarna.      

               

Ärendet i sin helhet 

Tolkförmedling Väst, där Borås Stad är medlemmar, har inkommit med 

protokollsutdrag avseende direktionens beslut om regler för återbetalning av 

eget kapital. Återbetalning ska ske årligen efter att direktionen antagit 

årsbokslutet. Lägsta nivå av eget kapital ska vara 22 mnkr och lägsta belopp för 

att utbetalning ska vara aktuell är 5 mnkr.  

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2019-06-03 

2. Protokoll Tolkförmedling Väst, 2019-03-29   

Beslutet expedieras till 

1. Tolkförmedling Väst 

2. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"  

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 19/0022-1 

2019-03-29 

  

 1 (1) 

 

Lägsta nivå och återbetalning av eget kapital 

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att lägsta nivå av eget kapital ska vara 22 mkr. 

 

Vidare beslutar direktionen att återbetala 4 676 tkr av det egna kapitalet till medlemmarna. 

Återbetalningen baseras på respektive medlems andel köpta tolk- och översättartjänster under 

verksamhetsåren 2017 och 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen har beslutat att då det egna kapitalet överstiger 25 mkr kan en återbetalning till 

medlemmarna bli aktuell. Återbetalning ska dock ej göras om mindre än fem miljoner kronor. 

Direktionen ska ta ställning till eventuell återbetalning efter beslutad årsredovisning. Nivån på 

eget kapital ska enligt beslut vara minst 20 mkr för att kunna täcka driftskostnader under sex 

månader vid eventuell avveckling av förbundet (256 §). Återbetalningen ska baserad på hur stor 

andel som köpts av respektive medlem under de två (2017 och 2018) föregående 

verksamhetsåren. Återbetalningen sker i en post per medlem. 

 

Förbundet kommer att få ökade driftkostnader framgent, dels till följd av avskrivningar på 

investeringsbudgeten gällande nytt verksamhetssystem, dels på grund av allmänt ökade kostnader 

för verksamheten. Nivån på det egna kapitalet bedöms därför behöva höjas till 22 mkr för att 

täcka driftskostnader under sex månader vid en eventuell avveckling.   

 

I årsredovisningen för 2018 uppgår det egna kapitalet till 26 676 tkr och en utbetalning om endast 

4 676 tkr är därmed möjligt för att säkerställa en nivå om 22 mkr på det egna kapitalet.  

 

Beslutsunderlag 

 ÅRSREDOVISNING 2018, dnr 19/0021-2 

 Protokollsutdrag 256 §, dnr 16-0403-2  

 

Beslutet ska skickas till 

Västra Götalandsregionen samt till kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 

Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara och Öckerö. 
 

 

Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 



  PROTOKOLLSUTDRAG 
  DIREKTIONEN 
  2016-11-25 
   
  Dnr 16/0403-2 

 

256 § Återbetalning av eget kapital  

Beslut 
 Beslut om återbetalning av eget kapital sker årligen efter att direktionen antagit 

årsbokslutet.  

 Lägsta nivå av eget kapital ska vara 25 mkr och lägsta belopp för utbetalning ska vara 5 
mkr för att utbetalning ska vara aktuell  

 
Sammanfattning 
Översyn av möjligheter för återbetalning av likvida medel till förbundets medlemmar med 
anledning av hög nivå på eget kapital. Summan på det egna kapitalet bedöms vara minst 20 mkr 
för att frågan om återbetalning ska vara aktuell. Nivån på det egna kapitalet gör att återbetalning 
kan ske med egna medel.  
 
Föreslagen nivå på det egna kapitalet utgår ifrån att summan bedöms kunna täcka driftkostnader 
under sex månader vid en eventuell avveckling av förbundet. Summan av det egna kapitalet kan 
därmed komma att behöva justeras över tid beroende på förbundets framtida utveckling.  
 
Lägsta nivå för utbetalning bör vara minst 5 mkr. Då det egna kapitalet ej bör understiga 20 mkr 
efter att återbetalning skett innebär detta att det egna kapitalet bör uppgå till minst 25 mkr för att 
en återbetalning ska bli aktuell. Vid beräkning av det egna kapitalet ingår årets resultat exklusive 
andelskapital medlemskommunerna.  
 
Storlek på återbetalning baseras på hur stor andel tolk- och översättartjänster som köpts av 
respektive medlem under de två föregående verksamhetsåren. Återbetalningen sker i en post per 
medlem.  
 
Beredningens bedömning är att likviditeten klarar en utbetalning på 5 mkr utan att påverkas 
negativt om det egna kapitalet ej understiger 20 mkr. 
 
Beslut om eventuell återbetalning sker årligen efter att direktionen antagit årsbokslutet. En 
eventuell återbetalning sker från det egna kapitalet och belastar ej resultatet. Återbetalningsnivån 
baseras på föregående två års inköp av tolktjänster av respektive medlem. 

 
Beslutsunderlag 
TU Återbetalning av eget kapital 

 
Paragrafen skickas till  
Medlemmarna  
Revisorerna  
Ekonomitjänst 





 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på initiativärende: Förstärkt uppsikt av Individ- 

och familjeomsorgsnämnden. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Om Individ och familjeomsorgsnämnden fortsätter att visa en negativ prognos 

tillskrivs nämnden utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Initiativärendet 

förklaras härmed besvarat. 

 

 

Datum 

2019-05-16 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-18 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00338 1.2.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2019-05-10 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E14 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00338 1.2.4.0 

  

 

Svar på initiativärende: Förstärkt uppsikt av Individ- 

och familjeomsorgsnämnden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Om Individ och familjeomsorgsnämnden fortsätter att visa en negativ prognos 

tillskrivs nämnden utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Initiativärendet 

förklaras härmed besvarat.       

Ärendet i sin helhet 

Individ och familjeomsorgsnämnden redovisade ett negativt resultat för 2018 

på minus 17 696 tkr. I samband med negativ prognos upprättades en 

handlingsplan för att nå en ekonomi i balans. Inför 2019 har handlingsplanen 

justerats och omarbetats för att ge resultat. Som en del i dialogen med Individ 

och Familjeomsorgsnämnden hålls bla regelbundna TUPP-samtal som 

förstärker den ordinarie kontrollen av nämnden. Om prognosen, som den gjort 

i början av 2019, fortsätter visa negativt resultat och det inte sker något 

trendbrott i de kommande rapporterna behöver Kommunstyrelsen utifrån sin 

uppsynsplikt att tillskriva Individ och Familjeomsorgsnämnden om ytterligare 

åtgärder för att nå balans i sin ekonomi.            

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse kommunstyrelsen, 2019-06-03 

2. Initiativärende: Förstärkt uppsikt av Individ- och familjeomsorgsnämnden.

   

Beslutet expedieras till 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

Ulf Olsson  

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



        

Initiativärende: Förstärkt uppsikt av Individ- och 

familjeomsorgsnämnden  
 
För år 2018 redovisar Individ- och familjeomsorgsnämnden ett negativt resultat om 17 696 000 
kronor.  
 
En genomlysning av Individ och familjeomsorgsnämndens verksamhet och kostnader är nödvändigt 
med anledning av det ekonomiska resultat som nämnden redovisat för 2018. Genomlysningen 
behöver ge svar på vilka åtgärder som krävs för att leva upp till lagstiftning och nå balans i ekonomin 
krävs för att ha rätt underlag innan arbetet med Borås Stads budget 2020 på börjas. 
 
Genomlysningen ska genomföras utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
Genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet ska genomföras i enlighet med 
initiativärendets intentioner.  
 
 

Allianspartierna i Borås  

För Moderaterna                                   För Kristdemokraterna  

Annette Carlson                                       Niklas Arvidsson 

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Ansökan om anläggningslån för bygge av servicehus 

och omklädningsrum; Borås Skidlöparklubb  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borås Skidlöparklubb beviljas ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, 

dock max 9 600 tkr för anläggande av en ny stadionbyggnad, innehållande 

klubblokal, omklädningsrum, kontor, värmestuga, café, personallokaler, 

maskinrum samt vallabod. Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga 

finansieringsplan infrias. Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen 

skriftligen redovisat arbetet senast två år efter beslutet.  

Borås Skidlöparklubb beviljas kommunal borgen för externt lån kopplat till 

investeringen på maximalt 12 700 tkr.     

Datum 

2019-05-27 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00378 3.6.7.2 Programområde 01 

Handläggare: Roger Kardell 

Datum 

Avdelningschef 

E15 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00378 3.6.7.2 

Kommunfullmäktige 

Ansökan om anläggningslån för bygge av servicehus 

och omklädningsrum; Borås Skidlöparklubb  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Borås Skidlöparklubb beviljas ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, 

dock max 9 600 tkr för anläggande av en ny stadionbyggnad, innehållande 

klubblokal, omklädningsrum, kontor, värmestuga, café, personallokaler, 

maskinrum samt vallabod. Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga 

finansieringsplan infrias. Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen 

skriftligen redovisat arbetet senast två år efter beslutet.  

Borås Skidlöparklubb beviljas kommunal borgen för externt lån kopplat till 

investeringen på maximalt 12 700 tkr.     

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att ge 

Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 

max 9 600 tkr för anläggande av en ny stadionbyggnad, innehållande klubblokal, 

omklädningsrum, kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum samt 

vallabod. Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan 

infrias. Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat 

arbetet senast två år efter beslutet. I ett kompletterande ärende föreslår Fritids- 

och folkhälsonämnden att Kommunfullmäktige även beviljar föreningen  

borgen för det planerade externa lån som är en förutsättning för 

genomförandet av investeringen. Lånet som är preliminärt beviljat under de 

förutsättningarna uppgår till 12 700 tkr.      

Nämnden beskriver att Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt 

kraftigt de senaste åren, från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar 2018. 

De har ca 180 barn i regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och 

målmedvetet med jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt 

för flickor och pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen 

gratis ut utrustning till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med 

funktionsnedsättning.  
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Anläggningen på skidstadion är kommunalägd, men drivs av Borås 

skidlöparklubb via ett föreningsavtal, de två andra anläggningarna är 

föreningsägda, med ett visst föreningsstöd från Borås Stad.  

Lokalerna på Borås skidstadion, omklädning och klubblokaler är undermåliga 

och består av gamla uttjänta byggbaracker som Borås skidlöparklubb en gång i 

tiden flyttade till stadion. De lockar inte till en social gemenskap eller till 

samlingar före och efter träningen/motionen. Genom att ta bort de gamla 

barackerna och bygga nya ändamålsenliga lokaler kommer anläggningen att få 

det lyft som den så väl är värd. I lokalerna kommer Borås skidlöparklubb och 

Äspereds IF (skidsektionen) att husera.  

Lokalerna kommer att vara tillgängliga för alla de besökare som vill motionera 

och träna på skidstadion, såväl sommar- som vintertid. Lokalerna kommer att  

ägas och skötas av Borås skidlöparklubb. Ett arrendeavtal tecknas med Mark 

och exploatering för själva fastigheten. Ett annat avtal kommer att tecknas med 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen som säkerställer allmänhetens tillträde till 

lokalerna. Avtalet kommer att vara i paritet med de övriga avtal Borås Stad 

tecknar med föreningar i föreningsägda idrottsanläggningar. Det som avviker på 

skidstadion är att vi har en extern intäkt, då vi tar en avgift för att åka på 

konstsnöanläggningen, för de som är äldre än 16 år. 

Förberedelserna för SM-veckan vinter 2021 pågår. Skidstadion kommer att vara 

navet i tävlingarna och de huvudsakliga TV-sändningarna kommer att utgå från 

skidstadion. Det är viktigt att vi får till ändamålsenliga lokaler som matchar 

anläggningens övriga serviceutbud. Fritids- och folkhälsonämnden har i årets 

investeringsbudget medel för att investera i kommunalt vatten och avlopp till 

anläggningen, där både Borås skidlöparklubb och IK Ymer har möjlighet att 

ansluta sig.  

Att Borås skidlöparklubb tar initiativ till ett nytt servicehus med tillhörande 

omklädningsrum innebär att Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, inte 

behöver planera för en motsvarande anläggning i nämndens lokalresursplan. 

Initiativet går också i linje med hur föreningslivet och staden kan samverka 

kring en utveckling av befintliga idrottsanläggningar. 

Kommunstyrelsen är positiv till satsningen på Borås skidstadion. Satsningen har 

bäring både kortsiktigt som en nödvändig upprustning inför SM-veckan 2021 

men inte minst långsiktigt för att ytterligare stärka kommunen som en attraktiv 

besöksanledning även för vintersport. 

Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 

anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 

föreningen efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att 

genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat 

kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma.  
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Kommunstyrelsen vill poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar 

kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats 

får vi ut mycket verksamhet. Detta är god politik. Anläggningslånen ger heller 

normalt ingen ökad driftkostnad som belastar den kommunala budgeten 

eftersom föreningarna själva mestadels står för drift och skötsel. 

Anläggningslånet till Borås skidlöparklubb faller väl in i detta koncept.  

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse

2. Fritid- och folkhälsonämndens förslag

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 87 Dnr FOFN 2019-00038 3.6.7.2 

Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån 
för bygge av servicehus och omklädningsrum - 
komplettering av tidigare beslut 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 
föreningen en borgen för investeringen av en ny stadionbyggnad med 
klubblokal, servicehus och tillhörande omklädningsrum.          

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden godkände föreningens ansökan om ett 
anläggningslån 2019-04-02 § 50 (dnr FOFN 2019-00038). Nämnden föreslog då 
Kommunfullmäktige att besluta att ge Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån 
på 40 % av totalkostnaderna, dock max 9 600 tkr för anläggande av en ny 
stadionbyggnad, innehållande klubblokal, omklädningsrum, kontor, värmestuga, 
café, personallokaler, maskinrum samt vallabod. I beslutet kom dock inte 
föreningens önskan om ett borgensåtagande med. 
 
Ärendet i sin helhet 
Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt kraftigt de senaste åren, 
från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar 2018. De har ca 180 barn i 
regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och målmedvetet med 
jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt för flickor och 
pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen gratis ut utrustning 
till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Intresset för skidåkning har växt lavinartat de senaste åren, antalet besökare till 
de preparerade skidspåren på skidstadion (Borås skidlöparklubb), Hestra 
(Hestra IF) och Knektås (Borås GIF) har ökat markant. Gemensamt för dessa 
tre anläggningar är att de har en konstsnöanläggning. När tillgången på 
natursnö ökar så är det fler föreningar som anlägger skidspår i kommunen. 
Anläggningen på skidstadion är kommunalägd, men drivs av Borås 
skidlöparklubb via ett föreningsavtal, de två andra anläggningarna är 
föreningsägda, med ett visst föreningsstöd från Borås Stad. 
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Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Lokalerna på Borås skidstadion, omklädning och klubblokaler, är under all 
kritik och består av gamla uttjänta byggbaracker som Borås skidlöparklubb en 
gång i tiden flyttade till stadion. De lockar inte till en social gemenskap eller till 
samlingar före och efter träningen/motionen. Genom att ta bort de gamla 
barackerna och bygga nya ändamålsenliga lokaler kommer anläggningen att få 
det lyft som den så väl är värd. I lokalerna kommer Borås skidlöparklubb och 
Äspereds IF (skidsektionen) att husera.  
 
Lokalerna kommer att vara tillgängliga för alla de besökare som vill motionera 
och träna på skidstadion, såväl sommar- som vintertid. Lokalerna kommer att 
ägas och skötas av Borås skidlöparklubb. Ett arrendeavtal tecknas med Mark 
och exploatering för själva fastigheten. Ett annat avtal kommer att tecknas med 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen som säkerställer allmänhetens tillträde till 
lokalerna. Avtalet kommer att vara i paritet med de övriga avtal Borås Stad 
tecknar med föreningar i föreningsägda idrottsanläggningar. Det som avviker på 
skidstadion är att vi har en extern intäkt, då vi tar en avgift för att åka på 
konstsnöanläggningen, för de som är äldre än 16 år. På de tre 
konstsnöanläggningarna finns ett gemensamt kombikort där intäkten fördelas 
mellan de tre aktörerna.  
 
Förberedelserna för SM-veckan vinter 2021 pågår. Skidstadion kommer att vara 
navet i tävlingarna och de huvudsakliga TV-sändningarna kommer att utgå från 
skidstadion. Det är viktigt att vi får till ändamålsenliga lokaler som matchar 
anläggningens övriga serviceutbud. Fritids- och folkhälsonämnden har i årets 
investeringsbudget medel för att investera i kommunalt vatten och avlopp till 
anläggningen, där både Borås skidlöparklubb och IK Ymer har möjlighet att 
ansluta sig. 
 
Att Borås skidlöparklubb tar initiativ till ett nytt servicehus med tillhörande 
omklädningsrum innebär att Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, inte 
behöver planera för en motsvarande anläggning i nämndens lokalresursplan. 
Initiativet går också i linje med hur föreningslivet och staden kan samverka 
kring en utveckling av befintliga idrottsanläggningar.          
 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 
Justeras 2019-05-21.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 
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Datum 
2019-05-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00038 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån 
för bygge av servicehus och omklädningsrum – 
komplettering av tidigare beslut 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 
föreningen en borgen för investeringen av en ny stadionbyggnad med 
klubblokal, servicehus och tillhörande omklädningsrum.          

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Fritids- och folkhälsonämnden godkände föreningens ansökan om ett 
anläggningslån 2019-04-02 §50 (dnr FOFN 2019-00038). Nämnden föreslog då 
Kommunfullmäktige att besluta att ge Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån 
på 40% av totalkostnaderna, dock max 9 600 tkr för anläggande av en ny 
stadionbyggnad, innehållande klubblokal, omklädningsrum, kontor, värmestuga, 
café, personallokaler, maskinrum samt vallabod. I beslutet kom dock inte 
föreningens önskan om ett borgensåtagande med. 

Ärendet i sin helhet 
Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt kraftigt de senaste åren, 
från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar 2018. De har ca 180 barn i 
regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och målmedvetet med 
jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt för flickor och 
pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen gratis ut utrustning 
till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med 
funktionsnedsättning. 

Intresset för skidåkning har växt lavinartat de senaste åren, antalet besökare till 
de preparerade skidspåren på skidstadion (Borås skidlöparklubb), Hestra 
(Hestra IF) och Knektås (Borås GIF) har ökat markant. Gemensamt för dessa 
tre anläggningar är att de har en konstsnöanläggning. När tillgången på 
natursnö ökar så är det fler föreningar som anlägger skidspår i kommunen. 

Anläggningen på skidstadion är kommunalägd, men drivs av Borås 
skidlöparklubb via ett föreningsavtal, de två andra anläggningarna är 
föreningsägda, med ett visst föreningsstöd från Borås Stad. 

Lokalerna på Borås skidstadion, omklädning och klubblokaler, är under all 
kritik och består av gamla uttjänta byggbaracker som Borås skidlöparklubb en 
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gång i tiden flyttade till stadion. De lockar inte till en social gemenskap eller till 
samlingar före och efter träningen/motionen. Genom att ta bort de gamla 
barackerna och bygga nya ändamålsenliga lokaler kommer anläggningen att få 
det lyft som den så väl är värd. I lokalerna kommer Borås skidlöparklubb och 
Äspereds IF (skidsektionen) att husera.  

Lokalerna kommer att vara tillgängliga för alla de besökare som vill motionera 
och träna på skidstadion, såväl sommar- som vintertid. Lokalerna kommer att 
ägas och skötas av Borås skidlöparklubb. Ett arrendeavtal tecknas med Mark 
och exploatering för själva fastigheten. Ett annat avtal kommer att tecknas med 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen som säkerställer allmänhetens tillträde till 
lokalerna. Avtalet kommer att vara i paritet med de övriga avtal Borås Stad 
tecknar med föreningar i föreningsägda idrottsanläggningar. Det som avviker på 
skidstadion är att vi har en extern intäkt, då vi tar en avgift för att åka på 
konstsnöanläggningen, för de som är äldre än 16 år. På de tre 
konstsnöanläggningarna finns ett gemensamt kombikort där intäkten fördelas 
mellan de tre aktörerna.  

Förberedelserna för SM-veckan vinter 2021 pågår. Skidstadion kommer att vara 
navet i tävlingarna och de huvudsakliga TV-sändningarna kommer att utgå från 
skidstadion. Det är viktigt att vi får till ändamålsenliga lokaler som matchar 
anläggningens övriga serviceutbud. Fritids- och folkhälsonämnden har i årets 
investeringsbudget medel för att investera i kommunalt vatten och avlopp till 
anläggningen, där både Borås skidlöparklubb och IK Ymer har möjlighet att 
ansluta sig. 

Att Borås skidlöparklubb tar initiativ till ett nytt servicehus med tillhörande 
omklädningsrum innebär att Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, inte 
behöver planera för en motsvarande anläggning i nämndens lokalresursplan. 
Initiativet går också i linje med hur föreningslivet och staden kan samverka 
kring en utveckling av befintliga idrottsanläggningar.               

             

 

                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
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Datum 
2019-04-02 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00038 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån 
för bygge av servicehus och omklädningsrum  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ge 
Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 
max 9 600 tkr för anläggande av en ny stadionbyggnad, innehållande klubblokal, 
omklädningsrum, kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum samt 
vallabod. 

Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan infrias. 
Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet 
senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.         

Ärendet i sin helhet 
Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt kraftigt de senaste åren, 
från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar 2018. De har ca 180 barn i 
regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och målmedvetet med 
jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt för flickor och 
pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen gratis ut utrustning 
till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med 
funktionsnedsättning. 

Intresset för skidåkning har växt lavinartat de senaste åren, antalet besökare till 
de preparerade skidspåren på skidstadion (Borås skidlöparklubb), Hestra 
(Hestra IF) och Knektås (Borås GIF) har ökat markant. Gemensamt för dessa 
tre anläggningar är att de har en konstsnöanläggning. När tillgången på 
natursnö ökar så är det fler föreningar som anlägger skidspår i kommunen. 

Anläggningen på skidstadion är kommunalägd, men drivs av Borås 
skidlöparklubb via ett föreningsavtal, de två andra anläggningarna är 
föreningsägda, med ett visst föreningsstöd från Borås Stad. 

Lokalerna på Borås skidstadion, omklädning och klubblokaler, är under all 
kritik och består av gamla uttjänta byggbaracker som Borås skidlöparklubb en 
gång i tiden flyttade till stadion. De lockar inte till en social gemenskap eller till 
samlingar före och efter träningen/motionen. Genom att ta bort de gamla 
barackerna och bygga nya ändamålsenliga lokaler kommer anläggningen att få 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

det lyft som den så väl är värd. I lokalerna kommer Borås skidlöparklubb och 
Äspereds IF (skidsektionen) att husera.  

Lokalerna kommer att vara tillgängliga för alla de besökare som vill motionera 
och träna på skidstadion, såväl sommar- som vintertid. Lokalerna kommer att 
ägas och skötas av Borås skidlöparklubb. Ett arrendeavtal tecknas med Mark 
och exploatering för själva fastigheten. Ett annat avtal kommer att tecknas med 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen som säkerställer allmänhetens tillträde till 
lokalerna. Avtalet kommer att vara i paritet med de övriga avtal Borås Stad 
tecknar med föreningar i föreningsägda idrottsanläggningar. Det som avviker på 
skidstadion är att vi har en extern intäkt, då vi tar en avgift för att åka på 
konstsnöanläggningen, för de som är äldre än 16 år. På de tre 
konstsnöanläggningarna finns ett gemensamt kombikort där intäkten fördelas 
mellan de tre aktörerna.  

Förberedelserna för SM-veckan vinter 2021 pågår. Skidstadion kommer att vara 
navet i tävlingarna och de huvudsakliga TV-sändningarna kommer att utgå från 
skidstadion. Det är viktigt att vi får till ändamålsenliga lokaler som matchar 
anläggningens övriga serviceutbud. Fritids- och folkhälsonämnden har i årets 
investeringsbudget medel för att investera i kommunalt vatten och avlopp till 
anläggningen, där både Borås skidlöparklubb och IK Ymer har möjlighet att 
ansluta sig. 

Att Borås skidlöparklubb tar initiativ till ett nytt servicehus med tillhörande 
omklädningsrum innebär att Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, inte 
behöver planera för en motsvarande anläggning i nämndens lokalresursplan. 
Initiativet går också i linje med hur föreningslivet och staden kan samverka 
kring en utveckling av befintliga idrottsanläggningar.               

Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån för bygge av 
servicehus och omklädningsrum                         

Samverkan 
Borås skidlöparklubb har samverkat med Fritids- och folkhälsoförvaltningen i 
ärendet och också haft en dialog med IK Ymer. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Borås Skidlöparklubb 
 
 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Allmänt 

 

Borås skidlöparklubb stödjer och utvecklar folkhälsan genom en god motions- och skidkultur för alla. 
Vi bedriver träning och tävling för barn, ungdom och vuxen på motions- och elitnivå. 
 
Klubben har 532 medlemmar och bildades 2005, föreningsnummer är 39146-34 och 
organisationsnummer är 802429-2420. Klubbens ordförande är Håkan Axelsson. 
 
Klubben är medlem i svenska skidförbundet, parasportförbundet samt skidskytteförbundet. 
 
Vår ”tanke” är att ju fler som utövar längdskidåkning så länge som möjligt så kommer det ge både 
bredd och elit. Vi arbetar för att ge förutsättningar för både motion och elit, för barn, ungdomar och 
vuxna. 
 
Klubbens värdegrund är: 
Glädje 
Motivation 
Trygghet 
Gemenskap 
Sparsamhet 
 
För att kunna bedriva vår verksamhet är vi helt beroende av snö så vårt ledord är: 
Alltid snö- tillgängligt för alla. 
 
 
Inom klubben är jämställdhet och tillgänglighet en självklarhet. Alla träningarna sker gemensamt 
killar och tjejer med samma förutsättningar, av de aktiva ungdomarna 0-16 år är det 93 killar och 88 
tjejer samt bland ledarna är det 30 manliga och 10 kvinnliga ledare. Styrelsen består 3 kvinnor och 5 
män. 
 
För att göra skidåkningen tillgänglig för alla har vi skiduthyrning som är gratis för alla barn och vi har 
gott om ledare så även de som har behov av extra hjälp får den hjälp de behöver. 
 
Klubben har en sitski för rörelsehindrade för utlåning. 
 
Borås SK´s verksamhet består i huvudsak av skidträning som bedrivs av dels försäsongsträning från 
augusti fram till december och därefter av skidträning på snö under december till mars. 
 
Under träningsperioden anordnas barmarksläger där hela familjerna kan vara med och träna samt ett 
skidläger i början på säsongen. 
 
För att få ekonomi så prioriterar klubben att anordna egna aktiviteter som dels ger inkomster, men 
även gör klubbmedlemmarna mer ”sammansvetsade” då får vi dels inkomster, men minst lika viktigt 



är att klubben blir mer homogen och vi får fler som kan hjälpa till. Hela klubbens verksamhet bygger 
på ideellt arbete, i allt från att tillverka snö, servera fika, anordna träningar och tävlingar mm. 
 
Utöver träningsgrupperna, som består av följande grupper 9-10 år, 11-12 år, 13-16 år  inkl juniorer så 
anordnar klubben skidskola under perioden det finns snö, skidskolan är för barn mellan 5-10 år och  
varje år har vi ca 80 barn i skidskolan. 
 
För att ge föräldrar möjlighet att lära sig mer om skidåkning och umgås har vi en motionsgrupp som 
tränar samtidigt som barnen. 
 
Skidskolan skulle kunna ha ännu fler deltagare men tillgången på snö är begränsande, då klubben valt 
att prioritera att alla grupper skall träna vid samma tidpunkt, dels för att förenkla för föräldrar med 
att skjutsa till träningar, men även för att de större barnen skall vara bra förebilder för de mindre. 
 
Utöver skidskola tar klubben emot skolklasser från idrottsskolan, ledare för idrottsskolan är juniorer 
från klubben. Genom att ge juniorerna möjlighet att utbilda sig inom skidförbundets tränarutbildning 
och att låta dem ansvara för träningar har vi möjlighet att behålla dem längre inom klubben  samt att 
de själva får möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper och tränarkunskaper. 
 
De aktiviteter klubben anordnar är i huvudsak tävlingar, både ungdomstävlingar och seniortävlingar. 
För att skapa vår ungdomstävling har alla ungdomar varit med och format tävlingen och några varit 
med i styrgruppen. 
 
Klubben har många medlemmar som deltar på ungdomstävlingar, vid flera tävlingar har vi ca 50 
startande av ca 200 totalt.  
 
Då tillgången till snö är avgörande för vår verksamhet är en stor del av klubbens verksamhet att 
ordna snö och spår på Borås skidstadion, klubben har ett skötselavtal med FoF att sköta skidstadion 
på uppdrag av Borås Stad. 
 
För att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet och att utveckla skidåkningen så finns det ett stort 
behov av nya lokaler i anslutning till skidstadion. Behovet av nya lokaler är dels för att ge en bättre 
service för gästande skidåkare vilket gynnar skidåkningen som helhet och för klubben för att vi skall 
kunna ge möjlighet för barnen att duscha och byta om i anslutning till träningen och även att vi  kan 
samla dem i anslutning till träningarna i en samlingslokal. Vi tror detta är viktigt för att behålla den 
goda laganda och kamratskap som finns i klubben, men som inte är självklar när klubben växer. 
 
Det viktiga för klubben är att få så många som möjligt att fortsätta med längdskidåkning så länge som 
möjligt, vilket även är skidförbundets mål, och då tror vi att skapa möjlighet till kamratskap i 
anslutning till träningarna är helt avgörande. Enligt riksidrottsförbundet sjunker åldern då antalet 
aktiva barn är som störst ,  de senaste åren har åldern sjunkit från  15 till 11 år.  
 
Ny stadionbyggnad. 
 
För att klubben skall nå de mål klubben har att ge bra förutsättningar för skidåkning, dels för egna 
medlemmar men även för övriga som är intresserade av skidåkning eller vill testa för första gången, 
krävs nya lokaler. 
 
De första planerna togs fram för ca 2 år sedan då vi började med ett programarbete för att ta fram  
vilket lokalbehov som finns. Detta resulterade i en enkel programhandling som diskuterades inom 
klubben, programhandlingsarbetet resulterade i en skiss på en tänkbar byggnad.  
 



Programskisserna diskuterades vidare inom dels styrelse men även under klubbens visionshelg. 
 
Programskisserna förändrades inte utan låg fast. Parallellt med detta påbörjades ett samarbete med 
IK Ymer om att ev. samlokalisera vissa verksamheter och ett flertal olika alternativ diskuterades i en 
styrgrupp bestående av medlemmar från IK Ymer och Borås SK. 
 
Efter ett flertal skisser och möten kom vi gemensamt fram till att den bästa lösningen för området 
och de verksamheter som bedrivs på Ymerområdet är att ha två separata byggnader men att 
samverka inom utvecklingen av Ymerområdet. 
 
Till hjälp att utforma programhandling och det första förslaget har vi haft Arkitekt Magnus Thureborn 
med lång erfarenhet av liknande uppdrag. För arbetet har Joakim Österlund ansvarat som också har 
erfarenhet från projektutveckling. 
 
Då det inte finns ett fungerande vatten och avlopp i området kommer Borås stad att dra fram 
kommunalt vatten och avlopp under 2019 vilket är en förutsättning för att det skall vara möjligt att 
anlägga en ny byggnad 
 
Den nya byggnaden består av dels pesonallokaler och garage / verkstad för utrustning för 
snötillevrkning och spårarbete, omklädningsrum, entré och allmän yta för besökare, vallabod, 
samlingslokal / serveringsmöjlighet, klubblokal samt värmestuga. 
 
I projektet ingår även en målbyggnad som används dels vid tävlingar för tidtagning, speaker och 
tävlingsledning, men i vanliga fall används den för undervisning, förråd och möjlighet till att visa 
filmning av ungdomar mm. 
 
 

 
Programskiss situationsplan 



 
Programskiss Stadionbyggnad 
 
 
 

 
Planlösning stadionbyggnad, Bygglovshandling 
 
 



 
Illustration stadionbyggnad från stadion 

 
Illustration stadionbyggnad från entré / parkering 
 
 
Organisation 
 
 
Borås skidlöparklubb med ett helägt fastighetsbolag ( Borås skidarena AB som ändras till 
fastighetsbolag ) kommer att vara byggherre för nybyggnaden och det kommer upprättas hyresavtal 
med FoF då den nya byggnaden i huvudsak kommer vara en kommunal anläggning, men där bland 
annat skidklubbar kommer hyra lokaler. 
 
Projekttidplan 
 
För att kunna bedriva skidåkning på skidstadion måste byggprojektet ske under perioden då det inte 
är snö, vilket betyder att tillgänglig byggtid är April till november. 
 
Då Borås stad skall arrangera vinterveckan med Skid-SM på Borås skidstadion behöver byggnaden 
vara färdigställd i tid så att verksamheten i och kring byggnaden är inkörd innan skid-SM, Detta 
innebär att byggstart måste ske sommaren 2019 för att det skall vara genomförbart att vara klart till 
slutet av november 2019. Bygglov förväntas vara klart under mars-April och erforderlig 
detaljprojektering och finansiering färdigställs under april-maj. 
 
  



Finansiering 
 
Vi har med hjälp av entreprenörer tagit fram en kalkyl på den byggnad som planeras byggas och 
projektkostnaden inklusive byggherrekostnad beräknas till 24 Mkr inkl. moms. 
 
Byggnaden kommer byggas på arrenderad mark. 
 
Budgeterade kostnader inkl 25 % mervärdesskatt: 
 
Byggherrekostnader        500 000 kr 
Byggentreprenad stadionbyggnad + målbyggnad (TE) 20 000 000 kr  
Bergvärmeanläggning     1 000 000 kr 
Fast inredning         500 000 kr 
Markarbeten i anslutning till byggnad       700 000 kr 
Rivning bef byggnader        300 000 kr 
Reserv / oförutsett     1 000 000 kr 
    24 000 000 kr 
 
Finansiering sker genom: 
 
40 % Anläggningslån     9 600 000 kr 
7 % eget arbete och bidrag / sponsring    1 700 000 kr  
53 % Banklån med kommunal borgen ( klart ) 12 700 000 kr 
    24 000 000 kr 
 
 
 
2019-03-17 
 
 
 
Håkan Axelsson, Orf. Borås SK  Joakim Österlund, Borås SK 
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§ 50 Dnr FOFN 2019-00038 3.6.7.2 

Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån 
för bygge av servicehus och omklädningsrum  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ge 
Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 
max 9 600 tkr för anläggande av en ny stadionbyggnad, innehållande klubblokal, 
omklädningsrum, kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum samt 
vallabod. 
 
Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan infrias. 
Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet 
senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.         

Sammanfattning av ärendet 
Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt kraftigt de senaste åren, 
från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar 2018. De har ca 180 barn i 
regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och målmedvetet med 
jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt för flickor och 
pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen gratis ut utrustning 
till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med 
funktionsnedsättning. 

Intresset för skidåkning har växt lavinartat de senaste åren, antalet besökare till 
de preparerade skidspåren på skidstadion (Borås skidlöparklubb), Hestra 
(Hestra IF) och Knektås (Borås GIF) har ökat markant. Gemensamt för dessa 
tre anläggningar är att de har en konstsnöanläggning. När tillgången på 
natursnö ökar så är det fler föreningar som anlägger skidspår i kommunen. 

Anläggningen på skidstadion är kommunalägd, men drivs av Borås 
skidlöparklubb via ett föreningsavtal, de två andra anläggningarna är 
föreningsägda, med ett visst föreningsstöd från Borås Stad. 

Lokalerna på Borås skidstadion, omklädning och klubblokaler, är under all 
kritik och består av gamla uttjänta byggbaracker som Borås skidlöparklubb en 
gång i tiden flyttade till stadion. De lockar inte till en social gemenskap eller till 
samlingar före och efter träningen/motionen. Genom att ta bort de gamla 
barackerna och bygga nya ändamålsenliga lokaler kommer anläggningen att få 
det lyft som den så väl är värd. I lokalerna kommer Borås skidlöparklubb och 
Äspereds IF (skidsektionen) att husera.  

Lokalerna kommer att vara tillgängliga för alla de besökare som vill motionera 
och träna på skidstadion, såväl sommar- som vintertid. Lokalerna kommer att 
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ägas och skötas av Borås skidlöparklubb. Ett arrendeavtal tecknas med Mark 
och exploatering för själva fastigheten. Ett annat avtal kommer att tecknas med 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen som säkerställer allmänhetens tillträde till 
lokalerna. Avtalet kommer att vara i paritet med de övriga avtal Borås Stad 
tecknar med föreningar i föreningsägda idrottsanläggningar. Det som avviker på 
skidstadion är att vi har en extern intäkt, då vi tar en avgift för att åka på 
konstsnöanläggningen, för de som är äldre än 16 år. På de tre 
konstsnöanläggningarna finns ett gemensamt kombikort där intäkten fördelas 
mellan de tre aktörerna.  

Förberedelserna för SM-veckan vinter 2021 pågår. Skidstadion kommer att vara 
navet i tävlingarna och de huvudsakliga TV-sändningarna kommer att utgå från 
skidstadion. Det är viktigt att vi får till ändamålsenliga lokaler som matchar 
anläggningens övriga serviceutbud. Fritids- och folkhälsonämnden har i årets 
investeringsbudget medel för att investera i kommunalt vatten och avlopp till 
anläggningen, där både Borås skidlöparklubb och IK Ymer har möjlighet att 
ansluta sig. 

Att Borås skidlöparklubb tar initiativ till ett nytt servicehus med tillhörande 
omklädningsrum innebär att Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, inte 
behöver planera för en motsvarande anläggning i nämndens lokalresursplan. 
Initiativet går också i linje med hur föreningslivet och staden kan samverka 
kring en utveckling av befintliga idrottsanläggningar.               

Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån för bygge av 
servicehus och omklädningsrum           

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-04-08.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Annette Nordström (M) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-04-09. 
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Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Utvecklingsbidrag E-handelsstaden Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen föreslås bevilja E-handelsstaden ett utvecklingsstöd för 

verksamheten med högst 3 miljoner kr för förverkligandet av strategin E-

handelsstaden 2.0. Stödet betalas ut med högst 1 miljon kr årligen 2019-2021 

 

 

 

Datum 

2019-05-14 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-18 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00418 2.4.3.0 Programområde 01 

Handläggare: Jonas Widerström 
 

Datum 

2019-05-08 Anders Glemfelt   

  Avdelningschef 

 

N1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Widerström 
Handläggare 
033 357172 
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2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00418 2.4.3.0 

  

 

Utvecklingsbidrag E-handelsstaden Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås bevilja E-handelsstaden ett utvecklingsstöd för 

verksamheten med högst 3 miljoner kr för förverkligandet av strategin E-

handelsstaden 2.0. Stödet betalas ut med högst 1 miljon kr årligen 2019-2021 

 

Ärendet i sin helhet 

E-handelsstaden Borås, ekonomisk förening, startades av Borås Stad, 

Högskolan i Borås och ett 50 tal e-handelsföretag i staden. Syftet var att skapa 

ett spetsigt samverkande kluster inom E-handel i Borås Stad. Borås har en unik 

ställning i Sverige med många E-handelsföretag verksamma i staden. Dessutom 

finns många avancerade dataföretag som dagligen hanterar stora mängder E-

handelsdata, för många både lokala och stora välkända företag i Sverige och 

utomlands samt är ett logistiskt nav för företagen. E-handelsstaden samlar 

näringsliv, högskolan och staden kring Borås vision 2025 om ett E-

handelskluster som centrum för  E-handel och handelsutveckling i Sverige och i 

Europa. 

E handelsstaden har idag de flesta stora, såväl som många mindre och 

medelstora, aktörer i Boråsregionen som medlemmar.  I dag finns fler än 160 

medlemmar i föreningen.  E-handelsstaden är därmed näringslivets plattform 

för arbetet med att förverkliga Vision Borås 2025 och utgör en väsentlig del i 

skapandet av en stark position inom digital handel för Borås i Sverige och 

Norden.  

Högskolan i Borås deltar, med utgångspunkt i sina styrkeområden inom 

ekonomi och handel aktivt i förverkligandet av E-handelsstaden Borås. Detta 

sker bla med utvecklandet av Handelslabbet i Textile Fashion Center, 

inrättandet av en masterutbildning i management av digital handel, 

kandidatprogram i internationell Handel och It samt med den nyligen inrättade 

forskarutbildningen inom handel. 

Förutom detta utgör E-handelsstaden en mötesplats och utvecklingsarena för 

hela E-handelsklustret. E-handelsstaden utvecklar och driver också 

frukostseminarier, E-handelsdagen, Borås Digitala Framtid (Kodning i Borås 

skolor), Leadership Development Initiative, LDI (avancerad fortbildning för 

nya talanger), deltar aktivt i påverkan för fler YH utbildningar till Borås samt 

driver forskningsprojekt inom avancerad logistik(Tripod).  Tillsammans med 

staden och Sparbanken Sjuhärad startas under året ett community för lovande 
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unga små företag inom Digital handel och Tech, The Next Thing, där målet är 

att flera framgångsrika digitala handlare i framtiden ska födas och växa i Borås. 

E-handelstaden delar också årligen ut E-handelsstaden Borås Logistikpris med 

fokus på nytänkande, effektivitet och lönsamhet inom logistikhanteringen på 

företaget.  

E-handelsstadens verksamhet finansieras idag främst av Näringslivet och i viss 

mån (gemensamma arrangemang) även av Borås stad och genom olika 

offentliga bidrag. Verksamheten har en roll av mer allmän näringslivs- och 

utvecklingskaraktär av stadens E-handelskluster. När nu E-handelsstaden antar 

utmaningen att växa och utvecklas med hjälp i strategin, E-handelsstaden 2.0, så 

har verksamhet och arrangemang inte längre förutsättningar att bära sig själv 

utan ökat stöd från staden. För stadens del måste det betraktas som en 

investering för framtida tillväxt och utveckling av branschen och en 

förstärkning av vår position som E-handelsstad i konkurrens med andra städer. 

Kommunstyrelsen noterar att verksamheten som bedrivs i E-handelsstaden 

Borås, ek för, är mycket viktig för handelsklustrets utveckling och tillväxt och 

att E-handelsstaden Borås utgör ett viktigt nav mellan Näringsliv, Akademi och 

Borås Stad.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17- § 91, på förslag från KS 2018-04-09 

§ 192, att öronmärka 10 miljoner kronor i bokslutet för stöd till MpB och E-

handelsstaden. Pengar finns därmed redan avsatta i budget. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktige 2018-05-17 protokoll 

   

Beslutet expedieras till 

1. E-handelsstaden , info@ehandelsstaden.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Anders Glemfelt 

Avdelningschef 

 



17 maj 2018
protokoll PROTOKOLL 1 (19) 

 Sammanträdesdag 
 2018-05-17 
 

 
Tid och plats 
13.00 – 19.20  Fullmäktigehuset 
 
Omfattning 
§ 84 – 102 
 
Per-Olof  Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (L), Morgan 
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Patric Silfverklinga (SD), Tom Andersson 
(MP), Ulf  Olsson (S), Malin Carlsson (S), Kjell Classon (S), Ida Legnemark (V), 
Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Björn 
Bergqvist (M), Annette Nordström (M), Marie Fridén (M), Leif  Häggblom (SD), Kjell 
Hjalmarsson (MP), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Raija Leppänen (S), 
Fredrich Legnemark (V), Tommy Josefsson (V), Kerstin Hermansson (C), Anna 
Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Sten Lundgren (SD), Mosa Roshanghias (MP), 
Anja Liikaluoma (S), Ninni Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Sofia Andersson (V), 
Ingela Hallgren (KD), Alexander Andersson (C), Lotta Preijde (L), Nils-Åke Björklund 
(M), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Christina Ramsälv Waldenström (MP), 
Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S), David 
Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström (SD), 
Hanna Werner (MP), Anethe Tolfsson (S), Sofia Bohlin (S), Oliver Öberg (M), Dennis 
Jernkrook (M), Mikael Wickberg (M), Thor Öhrn (SD), Mohamed Ben Maaouia (S), 
Johan Dahlberg (S) och Emina Beganovic (S). 
 
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 
 
För Ulf  Sjösten (M)  - Amanda Wiktorsson (M) 
För Patric Cerny (L)  - Anne-Marie Ekström (L) 
För Falco Güldenpfennig (KD)  - Karl-Gustav Drotz (KD) 
För Hamid Fard (L)  - Andreas Cerny (L) 
För Pirita Isegran (M)  - Wiwi Roswall (M) 
För Leif  Johansson (S)  - Eva Andersson (S) 
För Alexis Mouschopanis (M)  - Lotta Löfgren Hjelm (M) 
För Micael Svensson (S)  - Leif  Grahn (S) 
För Ismail Bublic (M)  - Jonas Garmarp (M) 
För Tony Strandgård (-)  - Patrik Hållpås (SD) 
För Sara Andersson (S)  - Marie Sandberg (S) 
För Per Carlsson (S)  - Sören Björklund (S) 
För Robert Sandberg (S)  - Bengt Bohlin (S) 
För Mohamed Kossir (S)  - Abdullahi Warsame (S) 
 
För Andreas Bäckman (SD) saknas ersättare. 
 
Närvarande ersättare 
Per Månsson (M), Maria Jöreteg (M), Mattias Danielsson (C), Bengt Wahlgren (KD),    
Therése Björklund (S), Andreas Ekström (S),  Pari Mahinpour (V),  Anita Spjuth (V) 
och Dennis Söderberg (MP). 
 
Patric Cerny (L) anländer till sammanträdet kl 16.50 och intar sin plats under 
behandlingen av Årsredovisningen. 
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Jasem Hardan (V) anländer till sammanträdet kl 16.54.  
 
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 17.01. 
 
Paul-Andre Safko (M) anländer till sammanträdet kl 17.13. 
 
Maj-Britt Eckerström (C) lämnar sammanträdet kl 18.37. Hon ersätts av Monica 
Johansson (C) under behandlingen av Årsredovisningen 
 
Tommy Josefsson (V) lämnar sammanträdet kl 19.04. Han ersätts av Pari Mahinpour 
(V) inför behandlingen av § 94. 
 
Övriga närvarande 
Lars-Olof  Danielsson  stadsjurist 
Göran Björklund  sekreterare 
 
 
§ 84  
Allmänhetens frågestund 
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet) 
 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) och Kommunstyrelsens ordförande Ulf  
Olsson (S) svarar på inkomna frågor. 
 
 
§ 85   
Val av justerande ledamöter 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulrik Nilsson (M) och Leila 
Pekkala (S) med Yvonne Persson (S) som ersättare. 
 
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla 
sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 24 maj 2018 kl 14.00. 

 
 
§ 86  
Anmälningsärenden 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen 
remitterats till Kommunstyrelsen: 
 
2018-05-11 Motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M): Trygghets-

kameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet. 
  Dnr 2018-00371 2.8.2.25 
 
2018-05-16 Motion av Leif  Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn 

Qvarnström (SD) och Crister Spets (SD): Stärk demokratin för 
hörselskadade. 

  Dnr 2018-00292 1.1.1.1 
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2018-05-16 Motion av Anne-Marie Ekström (L), Anna Svalander (L) och Lotta 

Preijde (L): Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och 
språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan. 
Dnr 2018-00393 1.1.1.1 

  
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärenden: 
 
2018-05-02 Omprövningsbeslut 2018-05-02 angående valdistriktsindelning för 

Borås kommun. Länsstyrelsen beslutade den 1 december 2017 om 
ändrad valdistriktsindelning för Borås kommun. Borås kommun har nu 
uppmärksammat Länsstyrelsen på att två valdistrikt har placerats i fel 
valkrets i Länsstyrelsens beslut. 

 Dnr 2016-00615 111 
 
2018-05-02 Beslut om fördelning av fasta valkretsmandat mellan valkretsar i 

landsting samt valkretsindelade kommuner i Västra Götalands län. 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 4 kap. 14 § vallagen antalet mandat 
i valkretsindelade kommuner i Västra Götalands län. 

 Dnr 2018-00352 1.4.3.0 
  
 Borås kommun 
 Valkrets  Antal 
 Borås 1  20 
 Borås 2  21 
 Borås 3  24 
 
2018-05-04 Beslut om valdistriktsindelning i Borås kommun inför Europa-

parlamentsvalet 2019. Länsstyrelsen beslutar enligt 4 kap. 17 § 
vallagen att Borås kommun ska vara indelad i 83 valdistrikt. 

 Dnr 2016-00615 111.  
 
 
§ 87  
Inkomna interpellationer och enkla frågor 
Till dagens sammanträde har en enkel fråga inkommit som fogas som bilaga till 
protokollet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Den enkla frågan får ställas. 
 
 
§ 88  2018-00041 1.1.1.2. 
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, separat bilaga)  
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Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Lena Palmén (S), Salängsgatan 19, 504 56 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad. 
 
Malin Carlsson (S), Tomteplatsen 7, 506 42 Borås väljs till ledamot i Stiftelsen 
FöreningsSparbanken Sjuhärad t.o.m. den 31 december 2018. 
 
Johanna Waern (S), Johanneslundsgatan 21, 506 40 Borås entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i Vård- och äldrenämnden. 
 
Erzulina Yngvesson (S), Sonatgatan 28C, 504 71 Borås väljs till ersättare i Vård- och 
äldrenämnden t.o.m. den 31 december 2018. 
 
Minna Niemelä (S), Gullestorp, Ledet 1, 516 92 Äspered entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i Lokalförsörjningsnämnden. 
 
Nuvarande ersättare Micael Emilsson (S), Varbergsvägen 37 B, 504 30 Borås väljs till ledamot i 
Lokalförsörjningsnämnden t.o.m. den 31 december 2018. 
 
Jaana Ben Maaouia (S), Lilla Brogatan 8, 503 30 Borås väljs till ersättare i Lokalförsörj-
ningsnämnden t.o.m. den 31 december 2018. 
 
Björn Alexandersson (S), Engelbrektsgatan 135, 506 39 Borås väljs till ersättare i Individ- och 
familjeomsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018. 
 
Enock Akouéle (MP), Tunnlandsgatan 9, 507 44 Borås entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i styrelsen för Fristadbostäder AB. 
 
Göran Larsson (MP), Wennerbergsplatsen 19D, 531 33 Lidköping väljs till ersättare i styrelsen 
för Fristadbostäder AB t.o.m. 2018 års verksamhet. 
 
Nuvarande ersättare Enock Akouéle (MP), Tunnlandsgatan 9, 507 44 Borås väljs som ledamot i 
Arbetslivsnämnden t.o.m. den 31 december 2018. 
 
Tim Gahnström (MP), Sölebo Stora 1, 513 95 Fristad väljs till ersättare i Arbetslivsnämnden 
t.o.m. den 31 december 2018. 
 
Marius Jasinski (L), Skogshaga 2, 513 95 Fristad entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
styrelsen för Fristadbostäder AB. 
 
Kathy Johansson (SD), Fritslavägen 77, 516 35 Viskafors väljs till ersättare i Förskolenämnden 
t.o.m. den 31 december 2018. 
 
 
 
 
 
 

 PROTOKOLL 5 (19) 
 Sammanträdesdag 
 2018-05-17 
 

 
 
§ 89   2018-00044 1.1.1.1. 
Svar på enkel fråga av Oliver Öberg (M) till Ida Legnemark (V) om 
klotter i Borås  
Fritids- och folkhälsonämndens ordförande Ida Legnemark (V) avger svar på 
rubricerad enkel fråga. 
 
 
ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSER 
 
Ordföranden redogör för förslag till debatt- och beslutsordning. Efter anföranden av 
förste revisorsgruppens ordförande Nils-Gunnar Blanc (L) och andra revisors-
gruppens ordförande Boris Prejde (M) om revisorsgruppernas granskning av 
verksamheten år 2017 debatteras årsredovisningen. Debatten inleds med att 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf  Olsson (S) och Kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Annette Carlson (M) får tillfälle att yttra sig varefter ordet är fritt. Beslut 
fattas först efter det att hela årsredovisningen har debatterats. Först behandlas 
ansvarsfrihet och därefter behandlas fråga om godkännande av årsredovisning med 
de övriga yrkanden som kan framkomma under debatten. 
 
Det antecknas att de ledamöter och tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige, 
vilka även var ledamöter och ersättare i ifrågavarande nämnder, styrelsen och företag 
eller var jäviga av släktskapsskäl icke deltog i förestående beslut om ansvarsfrihet, var 
och en i vad honom/henne angick. 
 
 

 § 90           2018-00387 1.2.3.3. 
Revisionsberättelser och redogörelse för 2017 års granskning 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, separat bilaga) 
 
Första och andra revisorsgrupperna har inkommit med revisionsberättelser för år 
2017. Stadsrevisionen har samtidigt avgivit sin verksamhetsberättelse för året. 
 
Första och andra revisorsgrupperna tillstyrker att granskade nämnder och styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Ansvarsfrihet beviljas för de av första och andra revisorsgrupperna föreslagna nämnderna och 
styrelsen för 2017 års förvaltning. 
 
Stadsrevisionens redogörelse läggs till handlingarna. 
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§ 89   2018-00044 1.1.1.1. 
Svar på enkel fråga av Oliver Öberg (M) till Ida Legnemark (V) om 
klotter i Borås  
Fritids- och folkhälsonämndens ordförande Ida Legnemark (V) avger svar på 
rubricerad enkel fråga. 
 
 
ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSER 
 
Ordföranden redogör för förslag till debatt- och beslutsordning. Efter anföranden av 
förste revisorsgruppens ordförande Nils-Gunnar Blanc (L) och andra revisors-
gruppens ordförande Boris Prejde (M) om revisorsgruppernas granskning av 
verksamheten år 2017 debatteras årsredovisningen. Debatten inleds med att 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf  Olsson (S) och Kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Annette Carlson (M) får tillfälle att yttra sig varefter ordet är fritt. Beslut 
fattas först efter det att hela årsredovisningen har debatterats. Först behandlas 
ansvarsfrihet och därefter behandlas fråga om godkännande av årsredovisning med 
de övriga yrkanden som kan framkomma under debatten. 
 
Det antecknas att de ledamöter och tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige, 
vilka även var ledamöter och ersättare i ifrågavarande nämnder, styrelsen och företag 
eller var jäviga av släktskapsskäl icke deltog i förestående beslut om ansvarsfrihet, var 
och en i vad honom/henne angick. 
 
 

 § 90           2018-00387 1.2.3.3. 
Revisionsberättelser och redogörelse för 2017 års granskning 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, separat bilaga) 
 
Första och andra revisorsgrupperna har inkommit med revisionsberättelser för år 
2017. Stadsrevisionen har samtidigt avgivit sin verksamhetsberättelse för året. 
 
Första och andra revisorsgrupperna tillstyrker att granskade nämnder och styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Ansvarsfrihet beviljas för de av första och andra revisorsgrupperna föreslagna nämnderna och 
styrelsen för 2017 års förvaltning. 
 
Stadsrevisionens redogörelse läggs till handlingarna. 
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§ 91     2018-00039 1.2.4.1 
Årsredovisning 2017 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 54, sid B 1034) 
 
Årets resultat blev 198 mnkr, vilket är 77 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges 
antagna budget på 121 mnkr. De främsta orsakerna till att det blir en positiv 
avvikelse är ännu ej utnyttjade statsbidrag bl.a. byggbonusen och realisationsvinster 
vid markförsäljningar. Skatter- och generella statsbidrag har tack vare en 
fortsatt stark konjunktur gett ett bättre utfall än förväntat. En annan positiv 
faktor är att nämnderna klarat att bedriva sin verksamhet inom tilldelade 
kommunbidrag. 
Det samlade utfallet för nämndernas verksamhet är +75 mnkr. 
Inom resultatet har avsättningar gjorts till statlig medfinansiering med 8 mnkr 
och till fortsatt konsolidering av pensionsskulden med 220 mnkr. 
Nämndernas kostnadsutveckling har legat på 3,6 (3,3)%. Förra årets positiva 
utveckling har fortsatt och gett ett resultat på +75 (-14) mnkr jämfört med 
kommunbidraget. Skatte- och bidragsintäkterna har gett ett överskott på + 56 
mnkr medan realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och tomträtter 
bidrar netto till resultatet med 55 mnkr. 
Nettokostnaderna blev 53 mnkr högre än budgeterat vilket främst beror på 
avsättningar till pensionsskulden och medfinansiering av statlig infrastruktur. Detta 
uppvägs till viss del av att bufferten för demografiska förändringar ej behövt 
utnyttjats under 2017 och att nämnderna haft en hög nivå på s k driftinventarier som 
i externredovisningen omförs till investeringar. 
Kostnadsutvecklingen hos nämnderna har varit relativt hög men inom tilldelade 
medel. Detta har gett ett positivt budgetutfall på +75 mnkr. Här ingår resultatföring 
av tidigare fordringar från Migrationsverket på 34 mnkr som då påverkar 
resultatet i positiv riktning. Bedömningen är att det inte finns några större 
ekonomiska ryggsäckar att bära in i verksamhetsåret 2018 där den ny organisation 
med endast facknämnder går in i sitt andra verksamhetsår. 
Avskrivningarna budgeterades till 220 mnkr och blev 216 mnkr p.g.a. att 
investeringarna under 2016 låg på en relativt låg nivå. Finansnettot 
budgeterades till +33 mnkr och blev +45 mnkr främst tack vare en högre 
internbanksmarginal beroende på en större lånevolym till bolagen. Även bättre 
utfall för medelsplaceringen och intäkter från överskottsfonden kopplat till 
tidigare pensionsinlösen bidrar. I finansnettot ingår finansiell kostnad på 
4 mnkr avseende det kommunala pensionsåtagandet. 
De långfristiga skulderna är i likhet med föregående år 0 mnkr. 
Realisationsvinster från markförsäljning och tomträtter bidrar till resultatet med 55 
mnkr. 
Skatte- och bidragsintäkterna blev sammantaget +56 mnkr högre än 
Kommunfullmäktiges antagna budget. Förklaringen är att Byggbonusen på 19 
mnkr var obudgeterad och en fortsatt god utveckling av skatteunderlaget även 
under 2017. Fastighetsavgiftens utfall blev 6 mnkr bättre än förväntat. 
 
  

 PROTOKOLL 7 (19) 
 Sammanträdesdag 
 2018-05-17 
 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 192 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Ur resultatet på 197 856 812 kronor ”öronmärks” 19 000 000 till projekt som skall 
finansieras ur ”Byggbonusen” och 30 000 000 till hälsobefrämjande åtgärder.  
Vidare ”öronmärks” 10 000 000 kronor till Market Place och e-handelsstaden.  
 
Avsättning till pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31 görs med 220 000 000 
kronor. Beloppet är inräknat i kommunens redovisade resultat. 
 
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 175 469 000 kronor 
överförs från tidigare år till 2018 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet  
DRIFTREDOVISNING. 
 
I övrigt godkänns Årsredovisning 2017 för Borås Stad. 
 
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader 
i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, Inkubatorn 
i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB 
Toarpshus, Viskaforshem AB samt Borås Lokaltrafik AB läggs till handlingarna. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Ulf  Olsson (S) och Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Ur resultatet på 197 856 812 kronor ”öronmärks” 19 000 000 till projekt som skall finansieras 
ur ”Byggbonusen” och 30 000 000 till hälsobefrämjande åtgärder.  
Vidare ”öronmärks” 10 000 000 kronor till Market Place och e-handelsstaden.  
 
Avsättning till pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31 görs med 220 000 000 kronor. 
Beloppet är inräknat i kommunens redovisade resultat. 
 
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 175 469 000 kronor överförs från 
tidigare år till 2018 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING 
 
I övrigt godkänns Årsredovisning 2017 för Borås Stad. 
 
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, 
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, 
BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, Inkubatorn i Borås AB, AB 
Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB 
samt Borås Lokaltrafik AB läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 192 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Ur resultatet på 197 856 812 kronor ”öronmärks” 19 000 000 till projekt som skall 
finansieras ur ”Byggbonusen” och 30 000 000 till hälsobefrämjande åtgärder.  
Vidare ”öronmärks” 10 000 000 kronor till Market Place och e-handelsstaden.  
 
Avsättning till pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31 görs med 220 000 000 
kronor. Beloppet är inräknat i kommunens redovisade resultat. 
 
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 175 469 000 kronor 
överförs från tidigare år till 2018 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet  
DRIFTREDOVISNING. 
 
I övrigt godkänns Årsredovisning 2017 för Borås Stad. 
 
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader 
i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, Inkubatorn 
i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB 
Toarpshus, Viskaforshem AB samt Borås Lokaltrafik AB läggs till handlingarna. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Ulf  Olsson (S) och Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Ur resultatet på 197 856 812 kronor ”öronmärks” 19 000 000 till projekt som skall finansieras 
ur ”Byggbonusen” och 30 000 000 till hälsobefrämjande åtgärder.  
Vidare ”öronmärks” 10 000 000 kronor till Market Place och e-handelsstaden.  
 
Avsättning till pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31 görs med 220 000 000 kronor. 
Beloppet är inräknat i kommunens redovisade resultat. 
 
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 175 469 000 kronor överförs från 
tidigare år till 2018 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING 
 
I övrigt godkänns Årsredovisning 2017 för Borås Stad. 
 
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, 
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, 
BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, Inkubatorn i Borås AB, AB 
Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB 
samt Borås Lokaltrafik AB läggs till handlingarna. 
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§ 92    Dnr KS 2015-00182 732 m.fl. 
Anmälningsärenden som behandlas i Årsredovisning 2017  
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: 
 
a) Förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala 

villkor (Budgetuppdrag 2015).  Dnr KS 2015-00182 732 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 55, sid B 1220) 

 
b) Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag att se över kostnadsbilden för 

färdtjänst. Dnr KS 2016-00672 736 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 56, sid B 1225) 

 
c)  Utredning skolskjutsar Dnr KS 2018-00039 1.2.4.1. 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 57, sid B 1228) 
 
d) Underhållsplan 2018 från Lokalförsörjningsnämnden. Dnr KS 2018-00039 

1.2.4.1. 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 58, sid B 1233) 
 

e)  Rapport Värdegrundsarbete. Dnr KS 2018-00039 1.2.4.1. 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 59, sid B 1237) 

 
f)  Rapport platser för stadsodling. Dnr KS 2018-00039 1.2.4.1 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 60, sid B 1250 ) 
 
g) Pilotprojekt för boendeformen trygghetsboende plus. Dnr KS0217-00804 

730 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 61, sid B 1257) 

 
h) Uppdrag att utreda och modifiera kvarboendeprincipen. Dnr KS 2017-00838 

739 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 62, sid B 1262) 

 
 
§ 93     Dnr KS 2018-00215 2.3.1.0 
Personalekonomisk redovisning 2017 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 63, sid B 1265) 
 
Den personalekonomiska redovisningen är ett omfattande dokument av stor 
vikt för frågor som jämställdhet, hälsa, arbetsmiljö, utbildning och kompetens-
utveckling. 
 
Borås Stads personalekonomiska redovisning 2017 ger en aktuell bild av ett 
antal personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens 
personal. Den beskriver personalarbetet för 2017 och några år bakåt. Det finns 
kommunövergripande personalstatistik och analyser samt en del jämförelser 
med andra kommuner. Redovisningen ska ligga till grund för kommunens 
strategiska arbete med personalpolitiska och arbetsmiljöfrämjande insatser för 

 PROTOKOLL 9 (19) 
 Sammanträdesdag 
 2018-05-17 
 

 
att nå ett hållbart arbetsliv. Den personalekonomiska redovisningen är en av 
flera kunskapskällor för det fortsatta arbetet med att trygga personal- och 
kompetensförsörjningen och Borås Stads ställning som en attraktiv arbetsgivare. 
Två statistikuppgifter kommer att kompletteras när uppgifterna finns 
tillgängliga i SKLs databas kolada. Dessa är gulmarkerade i dokumentet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 172 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers 
analys, uppföljning och åtgärder. Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt 
och ha en beredskap för att möta omfattande förändringar inte minst med anledning 
av den demografiska utvecklingen. 
 
Under 2018-2019 är det extra fokus på hur förvaltningarna… 
motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 
Hur Kommunstyrelsen tar 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. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers 
analys, uppföljning och åtgärder. Borås Stad behöver utmana traditionella 
arbetssätt och ha en beredskap för att möta omfattande förändringar inte minst 
med anledning av den demografiska utvecklingen. 
 
Under 2018-2019 är det extra fokus på hur nämnderna… 
 motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
 motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
 organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
 genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
 kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens 
 förfogande. 
 och hur Kommunstyrelsen tar 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. 
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§ 92    Dnr KS 2015-00182 732 m.fl. 
Anmälningsärenden som behandlas i Årsredovisning 2017  
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: 
 
a) Förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala 

villkor (Budgetuppdrag 2015).  Dnr KS 2015-00182 732 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 55, sid B 1220) 

 
b) Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag att se över kostnadsbilden för 

färdtjänst. Dnr KS 2016-00672 736 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 56, sid B 1225) 

 
c)  Utredning skolskjutsar Dnr KS 2018-00039 1.2.4.1. 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 57, sid B 1228) 
 
d) Underhållsplan 2018 från Lokalförsörjningsnämnden. Dnr KS 2018-00039 

1.2.4.1. 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 58, sid B 1233) 
 

e)  Rapport Värdegrundsarbete. Dnr KS 2018-00039 1.2.4.1. 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 59, sid B 1237) 

 
f)  Rapport platser för stadsodling. Dnr KS 2018-00039 1.2.4.1 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 60, sid B 1250 ) 
 
g) Pilotprojekt för boendeformen trygghetsboende plus. Dnr KS0217-00804 

730 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 61, sid B 1257) 

 
h) Uppdrag att utreda och modifiera kvarboendeprincipen. Dnr KS 2017-00838 

739 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 62, sid B 1262) 

 
 
§ 93     Dnr KS 2018-00215 2.3.1.0 
Personalekonomisk redovisning 2017 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 63, sid B 1265) 
 
Den personalekonomiska redovisningen är ett omfattande dokument av stor 
vikt för frågor som jämställdhet, hälsa, arbetsmiljö, utbildning och kompetens-
utveckling. 
 
Borås Stads personalekonomiska redovisning 2017 ger en aktuell bild av ett 
antal personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens 
personal. Den beskriver personalarbetet för 2017 och några år bakåt. Det finns 
kommunövergripande personalstatistik och analyser samt en del jämförelser 
med andra kommuner. Redovisningen ska ligga till grund för kommunens 
strategiska arbete med personalpolitiska och arbetsmiljöfrämjande insatser för 

 PROTOKOLL 9 (19) 
 Sammanträdesdag 
 2018-05-17 
 

 
att nå ett hållbart arbetsliv. Den personalekonomiska redovisningen är en av 
flera kunskapskällor för det fortsatta arbetet med att trygga personal- och 
kompetensförsörjningen och Borås Stads ställning som en attraktiv arbetsgivare. 
Två statistikuppgifter kommer att kompletteras när uppgifterna finns 
tillgängliga i SKLs databas kolada. Dessa är gulmarkerade i dokumentet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 172 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers 
analys, uppföljning och åtgärder. Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt 
och ha en beredskap för att möta omfattande förändringar inte minst med anledning 
av den demografiska utvecklingen. 
 
Under 2018-2019 är det extra fokus på hur förvaltningarna… 
motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 
Hur Kommunstyrelsen tar 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. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers 
analys, uppföljning och åtgärder. Borås Stad behöver utmana traditionella 
arbetssätt och ha en beredskap för att möta omfattande förändringar inte minst 
med anledning av den demografiska utvecklingen. 
 
Under 2018-2019 är det extra fokus på hur nämnderna… 
 motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
 motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
 organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
 genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
 kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens 
 förfogande. 
 och hur Kommunstyrelsen tar 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. 
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§ 94      Dnr KS 2017-00783 623 
Förslag till revidering av  skolskjutsregler 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 64, sid B 1329) 
 
Nuvarande skolskjutsregler är fastställda av Kommunfullmäktige och 
tillämpningsföreskrifterna är fastställda av Kommunstyrelsen. Både reglerna 
och tillämpningsföreskrifterna är i behov av revidering. Dels är det en fråga om 
redaktionella förändringar där ordet ”Stadsdelsnämnden” byts ut mot ”Grund-
skolenämnden” dels handlar det om omdisponeringar och förtydliganden. Dessutom 
föreslås Kommunfullmäktige fortfarande vara den instans som fastställer reglerna 
medan tillämpningsföreskrifterna föreslås fastställas av Grundskolenämnden i 
samråd med Tekniska nämnden och i förekommande fall Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden istället för Kommunstyrelsen. 
Förslag till revidering av skolskjutsregler utgår från det förslag som inkommit 
från Grundskolenämnden. Detta förslag har ytterligare förtydligats i samråd 
med representanter från Tekniska förvaltningens skolskjutsenhet och Grund-
skoleförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 228 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna förslag till ”Regler för skolskjuts till förskoleklass, grundskola och 
särskola, särskolans fritidshem, korttidstillsyn samt dygnet-runt-fritidshem”. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Godkänna förslag till ”Regler för skolskjuts till förskoleklass, grundskola och särskola, särskolans 
fritidshem, korttidstillsyn samt dygnet-runt-fritidshem”. 
 
 
§ 95      Dnr KS 2018-00234 3.3.1.0 
Investering i  förbehandlingsanläggning Sobacken, anläggning för 
behandling av matavfall inför rötning till biogas 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 65, sid B 1338) 
 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med begäran om godkännande av 
ökad investeringsnivå till 70 miljoner kronor för ny förbehandlingsanläggning 
Sobacken, anläggning för behandling av matavfall inför rötning till biogas. 
Detta innebär en ökning med 17 miljoner kronor jämfört med den i budget 
2017 godkända investeringsnivån. 
Fördyringen beror främst på att anläggningen nu inte samlokaliseras med en ny 
sorteringsanläggning för avfall vilket var ursprungstanken. Dessutom förväntas 
vissa kostnader bli högre än vid beräkningen inför budget 2017. 
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Bolaget bedömer att investeringen är nödvändig eftersom såväl arbets-
miljöförhållanden som skick och funktion i befintlig anläggning är  
undermåliga. Alternativet till ny anläggning är att insamlat matavfall i Borås 
måste transporteras bort för behandling i en extern anläggning. 
 
Kommunstyrelsen bedömer investeringen som angelägen för att uppfylla 
bolagets uppdrag, och dimensioneringen för regional samverkan ligger i linje 
med ägardirektivet. Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt 
affärsmässig bedömning, och finner inte anledning att ifrågasätta den ökade 
investeringsutgiften. Kommunstyrelsen emotser en återrapportering efter 
genomförd investering. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 229 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Borås Energi och Miljö AB godkänns att investera 70 miljoner kronor i 
förbehandlingsanläggning Sobacken, anläggning för behandling av matavfall 
inför rötning till biogas, innebärande är en höjning med 17 miljoner kronor mot 
tidigare beslutad investeringsutgift. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Borås Energi och Miljö AB godkänns att investera 70 miljoner kronor i förbehandlingsanläggning 
Sobacken, anläggning för behandling av matavfall inför rötning till biogas, innebärande är en 
höjning med 17 miljoner kronor mot tidigare beslutad investeringsutgift. 
 
 
§ 96      Dnr KS 2017-00313 739 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Sol 
och LSS t.o.m. den 31 december 2017 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 66, sid B 1360) 
 
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i 
socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda 
gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och 
Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna 
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § 
LSS. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per 
den 30 september 2008. 
 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 
innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 
enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut. 
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Bolaget bedömer att investeringen är nödvändig eftersom såväl arbets-
miljöförhållanden som skick och funktion i befintlig anläggning är  
undermåliga. Alternativet till ny anläggning är att insamlat matavfall i Borås 
måste transporteras bort för behandling i en extern anläggning. 
 
Kommunstyrelsen bedömer investeringen som angelägen för att uppfylla 
bolagets uppdrag, och dimensioneringen för regional samverkan ligger i linje 
med ägardirektivet. Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt 
affärsmässig bedömning, och finner inte anledning att ifrågasätta den ökade 
investeringsutgiften. Kommunstyrelsen emotser en återrapportering efter 
genomförd investering. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 229 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Borås Energi och Miljö AB godkänns att investera 70 miljoner kronor i 
förbehandlingsanläggning Sobacken, anläggning för behandling av matavfall 
inför rötning till biogas, innebärande är en höjning med 17 miljoner kronor mot 
tidigare beslutad investeringsutgift. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Borås Energi och Miljö AB godkänns att investera 70 miljoner kronor i förbehandlingsanläggning 
Sobacken, anläggning för behandling av matavfall inför rötning till biogas, innebärande är en 
höjning med 17 miljoner kronor mot tidigare beslutad investeringsutgift. 
 
 
§ 96      Dnr KS 2017-00313 739 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Sol 
och LSS t.o.m. den 31 december 2017 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 66, sid B 1360) 
 
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i 
socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda 
gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och 
Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna 
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § 
LSS. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per 
den 30 september 2008. 
 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 
innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 
enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut. 
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Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och  
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 
1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 220 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Rapporterna läggs till handlingarna. 
 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Mattias 
Danielsson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Rapporterna läggs till handlingarna. 
 
Ulrik Nilsson (M), Anna Svalander (L), Morgan Hjalmarsson (L), Annette Carlson 
(M), Amanda Wiktorsson (M), Hans Gustavsson (KD), Monica Johansson (C),  
Patric Cerny (L), Björn Bergqvist (M), Annette Nordström (M), Marie Fridén (M), 
Karl-Gustav Drotz (KD),  Kerstin Hermansson (C), Andreas Cerny (L), Anna 
Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Wiwi Roswall (M), Ingela Hallgren (KD), 
Alexander Andersson (C), Lotta Preijde (L), Nils-Åke Björklund (M), Lotta Löfgren 
Hjelm (M), David Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M), Jonas Garmarp (M), 
Urban Svenkvist (M), Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) och Mikael Wickberg 
(M) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 
 
§ 97      Dnr KS 2018-00118 1.1.1.4 
Partistöd 2018 (Socialdemokraterna) 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 67, sid B 1370) 
 
Socialdemokraterna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur 
partistödet för år 2017 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg 
bifogat. 
Fullmäktige skall fatta beslut om utbetalning av partistöd 2018 kan ske. 
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Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och  
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 
1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 220 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Rapporterna läggs till handlingarna. 
 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Mattias 
Danielsson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Rapporterna läggs till handlingarna. 
 
Ulrik Nilsson (M), Anna Svalander (L), Morgan Hjalmarsson (L), Annette Carlson 
(M), Amanda Wiktorsson (M), Hans Gustavsson (KD), Monica Johansson (C),  
Patric Cerny (L), Björn Bergqvist (M), Annette Nordström (M), Marie Fridén (M), 
Karl-Gustav Drotz (KD),  Kerstin Hermansson (C), Andreas Cerny (L), Anna 
Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Wiwi Roswall (M), Ingela Hallgren (KD), 
Alexander Andersson (C), Lotta Preijde (L), Nils-Åke Björklund (M), Lotta Löfgren 
Hjelm (M), David Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M), Jonas Garmarp (M), 
Urban Svenkvist (M), Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) och Mikael Wickberg 
(M) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 
 
§ 97      Dnr KS 2018-00118 1.1.1.4 
Partistöd 2018 (Socialdemokraterna) 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 67, sid B 1370) 
 
Socialdemokraterna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur 
partistödet för år 2017 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg 
bifogat. 
Fullmäktige skall fatta beslut om utbetalning av partistöd 2018 kan ske. 
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Kommunstyrelsens beslut 2018-04-23, § 216 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Partistöd till Socialdemokraterna i Borås för år 2018 kan utbetalas. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Partistöd till Socialdemokraterna i Borås för år 2018 kan utbetalas. 
 
 
§ 98     Dnr KS 2018-00179 3.2.1.0 
Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska 
biprodukter 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 68, sid B 1373 ) 
 
Miljö- och konsumentnämnden har ansvaret för att bedriva kontroll enligt lag 
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Det finns i nuläget ingen taxa 
för ändamålet. För att kunna finansiera delar av kommande arbete inom 
området så behövs en taxa för detta i kommunen. 
 
Miljönämnden har tagit fram ett förslag till taxa för offentlig kontroll enligt 
lagen om foder och animaliska biprodukter som innebär att årlig avgift samt 
avgift för extra offentlig kontroll kan tas ut. Timtaxan föreslås till 1 279 kronor 
för år 2018, d.v.s. samma timtaxa som Kommunfullmäktige fastställt i taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-23, § 224 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Anta ”Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska 
biprodukter” att gälla från 2018-07-01 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anta ”Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter” att gälla från 
2018-07-01 
 
 
§ 99      Dnr KS 2018-00178 3.2.1.0 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 69, sid B 1381) 
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Miljö- och konsumentnämnden föreslår att ”Taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalkens område” revideras på grund av förändringar i Miljö-
prövningsförordningen. Detta innebär att taxan behöver uppdateras med 
aktuella hänvisningar till rätt lagstiftning. Förordningen har ändrats från 1 
januari 2017, och nu har de ändringarna lagts in i taxebilaga 2. De flesta 
förändringarna i förordningen beror på en anpassning till framför allt industri-
utsläppsdirektivet. Ändringarna innebär t.ex. ändrade avgiftsklasser och 
prövningsnivåer för vissa typer av verksamheter (främst A- och B verksamheter). 
 
Det reviderade taxeförslaget baseras, såsom tidigare, på underlag framtaget av 
SKL. Förändringarna avseende tillstånds- och anmälningspliktig miljöfarlig 
verksamhet innebär inte någon förändring av de fasta årliga avgifterna för 
berörda verksamheter. Antal timmar enligt riskklassningsmodellen är samma 
som i nuvarande taxa. Förslaget till revidering av taxan omfattar inte ändring av 
timavgiftens storlek. 
 
Taxeförslaget har även uppdaterats i de delar där lagstiftning har ändrats samt 
kompletterats med bland annat tillsyn enligt miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, som saknas i nuvarande taxa. Utöver dessa ändringar har vissa 
mindre redaktionella ändringar och förenklingar utförts. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-23, § 239 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Anta reviderad ”Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område” samt 
tillhörande taxebilagor att gälla från 2018-07-01. 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anta reviderad ”Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område” samt tillhörande 
taxebilagor att gälla från 2018-07-01. 
 
 
§ 100      Dnr KS 2017-00527 100 
Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata 
utförare 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 70, sid B 1451) 
 
Alla nämnder och bolag har getts möjlighet att yttra sig. Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Servicenämnden och BoråsBoråsTME har avstått från att 
yttra sig. Övriga nämnder och bolag tillstyrker förslaget. 
 
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksam- 
het till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot med- 
borgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 
bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera och följa upp 
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verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt 
att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över. 
 
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att 
uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på 
uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre. De nya reglerna 
gäller från 1 januari 2015. Enligt lagen ska fullmäktige för varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 
som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur 
fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas 
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lagstiftarens mål är att: - 
förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare, - öka allmänhetens insyn 
i privata utförares verksamhet, samt - stimulera till ett strategiskt förhållningssätt 
när privata utförare anlitas. (Enligt Borås Stads riktlinjer för styrdokument 
benämns detta dokument riktlinjer.) 
 
Formellt överlämnas oftast verksamheten efter att en offentlig upphandling 
genomförts, främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen 
om valfrihetssystem (LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både 
när verksamheten bedrivs av en upphandlad entreprenör och i ett valfrihetssystem. 
Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena 
vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och 
infrastruktur. Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. 
 
Med privat utförare avses juridisk person eller enskild individ som utför en 
kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, idéburen 
organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad 
utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett 
hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte heller stiftelse, 
som kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller 
förening där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Fristående 
förskolor och skolor är sina egna huvudmän och omfattas därför inte. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 177 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Riktlinjer för uppföljning av privata utförare fastställs att gälla till och med 
2021. 
 
Nämnder och bolag ska årligen, i samband med årsredovisningen redovisa till 
Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och 
resultaten av dessa 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Riktlinjer för uppföljning av privata utförare fastställs att gälla till och med 2021. 
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verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt 
att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över. 
 
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att 
uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på 
uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre. De nya reglerna 
gäller från 1 januari 2015. Enligt lagen ska fullmäktige för varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 
som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur 
fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas 
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lagstiftarens mål är att: - 
förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare, - öka allmänhetens insyn 
i privata utförares verksamhet, samt - stimulera till ett strategiskt förhållningssätt 
när privata utförare anlitas. (Enligt Borås Stads riktlinjer för styrdokument 
benämns detta dokument riktlinjer.) 
 
Formellt överlämnas oftast verksamheten efter att en offentlig upphandling 
genomförts, främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen 
om valfrihetssystem (LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både 
när verksamheten bedrivs av en upphandlad entreprenör och i ett valfrihetssystem. 
Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena 
vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och 
infrastruktur. Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. 
 
Med privat utförare avses juridisk person eller enskild individ som utför en 
kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, idéburen 
organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad 
utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett 
hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte heller stiftelse, 
som kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller 
förening där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Fristående 
förskolor och skolor är sina egna huvudmän och omfattas därför inte. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 177 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Riktlinjer för uppföljning av privata utförare fastställs att gälla till och med 
2021. 
 
Nämnder och bolag ska årligen, i samband med årsredovisningen redovisa till 
Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och 
resultaten av dessa 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Riktlinjer för uppföljning av privata utförare fastställs att gälla till och med 2021. 
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Nämnder och bolag ska årligen, i samband med årsredovisningen redovisa till Kommunstyrelsen hur 
arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av dessa. 
 
 
§ 101      Dnr KS 2018-00134 3.1.1.0 
Borås växer - ökat fokus i de urbana stråken 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 71, sid B 1463) 
 
Vi fortsätter bygga en attraktiv stad. En stad där människor och företag kan 
växa och blomstra. Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens övergripande 
planering. Det sker tillsammans med Stadsledningskansliet och dess avdelningar för 
Mark- och exploatering, Strategisk samhällsplanering samt Näringsliv. 
Kommunstyrelsen och Stadsledningskansliet har ett nära samarbete med andra 
nämnder och förvaltningar. 
 
Översiktsplan och detaljplaner 
Det pågår ett arbete med ny översiktsplan. Samtidigt pågår ständigt arbetet med 
detaljplaner. Antalet bostäder i dessa planer beräknas för 2018 till ca 1000 
bostäder. Dagsaktuella frågor från både marknad och politik ska samtidigt tas 
om hand, inte sällan med förväntan på korta ledtider i plan- och bygglovsprocesser. 
 
För att staden ska fortsätta växa, möta befolkningsutvecklingen och klara 
bostadsförsörjningen behöver bostadsbyggandet i Borås varje år omfatta minst 
800 bostäder. Något förenklat kan det konstateras att Borås Stad har tillräckligt 
grepp på översiktsplanearbetet och arbetet med detaljplaner. Planering för 
bostäder behöver gå hand i hand med övrig planering för t.ex. förskolor, skolor, 
infrastruktur, rekreation och för näringslivsutveckling. 
 
Urbana stråk och utvecklingsområden 
Det finns i de urbana stråken och i utvecklingsområdena (ex Gässlösa och Getängen) 
en stor potential för bostadsbyggande och stadsutveckling. Det är här som staden på 
kort och längre sikt ska förädlas och förtätas. Här kan Kommunfullmäktiges mål på 
ca 800 bostäder/år tillgodoses. 
 
Stråken och utvecklingsområdena har olika komplexitet. Det sker redan idag en 
del markförvärv och planarbeten i stråken, men såväl planarbete och strategiskt 
agerande behöver stöd i tydligare målbilder av respektive stråk/område. Tydliga 
visioner och bärande idéer ska vägleda framtida beslut inför områdenas utveckling. 
 
Organisatoriskt mellanrum i planeringen 
Det finns ett organisatoriskt mellanrum i planeringen, mellan nivåerna 
strategiska beslut och detaljplaner. Strategiska planer och planprogram liksom 
tidiga genomförandeåtgärder (ex markförvärv/byte, infrastrukturåtgärder och 
sanering) är ofta resultatet av denna mellannivå i planeringen. Utvecklingen av  
stadens urbana stråk och utvecklingsområden (ex Gässlösa och Getängen) 
ligger planeringsmässigt inom denna mellanplaneringsnivå. 
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Syfte 
Syftet på kort och längre sikt är att 
• Utveckla staden i de urbana stråken samt i utvecklingsområdena, 
främst Gässlösa och Getängen. 
 
Mål 
Målen på kort o längre sikt är att 
• Fastställa bärande visioner för stråken/utvecklingsområdena. 
• Säkerställa planberedskap och genomförande i stråken/utvecklingsområdena. 
 
Förstärkt linjeorganisation 
Borås Stad har erhållit statsbidrag för att skapa förutsättningar för ökat 
bostadsbyggande, den s.k. byggbonusen. I Borås finansierar byggbonusen olika 
former av trafikåtgärder, utredningar och marksaneringar, främst för att möjliggöra 
detaljplaner för bostäder. För 2018 har kommunen erhållit fortsatt statsbidrag. 
 
Förstärkningen ger möjlighet att arbeta med de urbana stråken i det organisatoriska 
gränssnittet mellan översiktsplanering och detaljplanering samt tidiga 
fastighets- och genomförandeåtgärder. Den förstärkta organisationen ger staden 
bättre möjligheter att möta Borås utveckling och tillväxt. 
 
Nya medarbetare 
Fler medarbetare ger förutsättningar att rikta särskilt fokus på bl.a. 
bostadsbyggandet i stråken. De ska vara drivande i allt från tidiga markfrågor till 
planering och genomförande. De är ambassadörer, smörjmedel och 
hinderröjare. De håller i och leder projekt över tid och har helikopterperspektiv 
på de urbana stråken och utvecklingsområdena. De utvecklar 
arbetsformer, samordnar aktiviteter, söker skalfördelar och resurseffektiva 
lösningar. De är väl informerade om kommunens och andra aktörers intressen 
och planer i stråken. De kommunicerar arbetet, internt och externt till exploatörer 
och kommuninvånare. 
 
Uppdrag 
Arbetet med de urbana stråken och utvecklingsområdena ska ske i en förstärkt 
organisation hos Kommunstyrelsen och Stadsledningskansliet. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma uppdrag och organisation utifrån 
Kommunfullmäktiges beslut om syfte och mål. Arbetet ska fortlöpande 
kommuniceras med ansvariga kommunalråd och ske i nära samarbete med 
övriga berörda nämnder och förvaltningar. 
 
Beräknade kostnader 
Arbetet med de urbana stråken finansieras under 2018 via Byggbonusen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 167 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Fastställa syfte och mål för arbetet med de urbana stråken. 
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Syfte 
Syftet på kort och längre sikt är att 
• Utveckla staden i de urbana stråken samt i utvecklingsområdena, 
främst Gässlösa och Getängen. 
 
Mål 
Målen på kort o längre sikt är att 
• Fastställa bärande visioner för stråken/utvecklingsområdena. 
• Säkerställa planberedskap och genomförande i stråken/utvecklingsområdena. 
 
Förstärkt linjeorganisation 
Borås Stad har erhållit statsbidrag för att skapa förutsättningar för ökat 
bostadsbyggande, den s.k. byggbonusen. I Borås finansierar byggbonusen olika 
former av trafikåtgärder, utredningar och marksaneringar, främst för att möjliggöra 
detaljplaner för bostäder. För 2018 har kommunen erhållit fortsatt statsbidrag. 
 
Förstärkningen ger möjlighet att arbeta med de urbana stråken i det organisatoriska 
gränssnittet mellan översiktsplanering och detaljplanering samt tidiga 
fastighets- och genomförandeåtgärder. Den förstärkta organisationen ger staden 
bättre möjligheter att möta Borås utveckling och tillväxt. 
 
Nya medarbetare 
Fler medarbetare ger förutsättningar att rikta särskilt fokus på bl.a. 
bostadsbyggandet i stråken. De ska vara drivande i allt från tidiga markfrågor till 
planering och genomförande. De är ambassadörer, smörjmedel och 
hinderröjare. De håller i och leder projekt över tid och har helikopterperspektiv 
på de urbana stråken och utvecklingsområdena. De utvecklar 
arbetsformer, samordnar aktiviteter, söker skalfördelar och resurseffektiva 
lösningar. De är väl informerade om kommunens och andra aktörers intressen 
och planer i stråken. De kommunicerar arbetet, internt och externt till exploatörer 
och kommuninvånare. 
 
Uppdrag 
Arbetet med de urbana stråken och utvecklingsområdena ska ske i en förstärkt 
organisation hos Kommunstyrelsen och Stadsledningskansliet. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma uppdrag och organisation utifrån 
Kommunfullmäktiges beslut om syfte och mål. Arbetet ska fortlöpande 
kommuniceras med ansvariga kommunalråd och ske i nära samarbete med 
övriga berörda nämnder och förvaltningar. 
 
Beräknade kostnader 
Arbetet med de urbana stråken finansieras under 2018 via Byggbonusen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 167 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Fastställa syfte och mål för arbetet med de urbana stråken. 
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Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att processleda arbetet med ökat fokus i de 
urbana stråken. 
 
Finansiering sker under 2018 via Byggbonusen. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa syfte och mål för arbetet med de urbana stråken. 
 
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att processleda arbetet med ökat fokus i de urbana stråken. 
 
Finansiering sker under 2018 via Byggbonusen. 
 
 
§ 102   KS 2017-00428 400 
Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V): 
Energikartläggning av Borås Stads byggnader 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 72, sid B 1466) 
 
Ida Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-05-18 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder möjligheten 
till energikartläggning av kommunala byggnader. 
 
Motionen har skickats på remiss till Lokalförsörjningsnämnden där man 
förklarar att Lokalförsörjningsförvaltningen redan idag nyttjar den kompetens 
som Borås Energi och Miljö har att erbjuda beträffande energikartläggningar. 
Syftet med energideklarationerna är att belysa energianvändningen i fastigheten 
samt ge en kartläggning över energibalans, flödesanalys och förslag på åtgärder 
för att minska fastighetens energiförbrukning. Lokalförsörjningsförvaltningen 
gör sedan en bedömning om åtgärderna ska utföras 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 201 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Motionen förklaras besvarad 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Motionen förklaras besvarad. 
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Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att processleda arbetet med ökat fokus i de 
urbana stråken. 
 
Finansiering sker under 2018 via Byggbonusen. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa syfte och mål för arbetet med de urbana stråken. 
 
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att processleda arbetet med ökat fokus i de urbana stråken. 
 
Finansiering sker under 2018 via Byggbonusen. 
 
 
§ 102   KS 2017-00428 400 
Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V): 
Energikartläggning av Borås Stads byggnader 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 72, sid B 1466) 
 
Ida Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-05-18 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder möjligheten 
till energikartläggning av kommunala byggnader. 
 
Motionen har skickats på remiss till Lokalförsörjningsnämnden där man 
förklarar att Lokalförsörjningsförvaltningen redan idag nyttjar den kompetens 
som Borås Energi och Miljö har att erbjuda beträffande energikartläggningar. 
Syftet med energideklarationerna är att belysa energianvändningen i fastigheten 
samt ge en kartläggning över energibalans, flödesanalys och förslag på åtgärder 
för att minska fastighetens energiförbrukning. Lokalförsörjningsförvaltningen 
gör sedan en bedömning om åtgärderna ska utföras 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 201 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Motionen förklaras besvarad 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

  Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Motionen förklaras besvarad. 
 
 
 

 PROTOKOLL 19 (19) 
 Sammanträdesdag 
 2018-05-17 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Göran Björklund 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Per-Olof  Höög (S) 
 
 
 
Ulrik Nilsson (M) Leila Pekkala (S) 
 
 
 
Justeringen som påbörjades kl 14.00 avslutades kl 14.20 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 24 maj 2018 
 
 
 
Per-Olof  Höög (S) 
ordförande 
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Bilaga till § 84 Allmänhetens frågestund 
 
”Fråga till Tom Andersson 
 
Som ni säkert känner till har vi som bor på Damastgatan, Finnvävsgatan och 
Kamgarnsgatan Brämhult sedan november månad protesterat mot nybyggnation 
mellan Kyrkvägen och Kamgarnsgatan. Vi har varit på Samhällsbyggnadsnämndens 
allmänna frågestund 5 gånger, reportage i BT, insändare i BT, brev till ledamöterna 
i Kommunstyrelsen samt att vi har presenterat protestlistor från de boende i om-
rådet. 
Vi närboende, varav många har varit bosatta i här under flera decennier, känner 
stor oro över att vår boendemiljö som nu är på väg att drastiskt förändras och som 
vi är helt emot. 
Därför vill jag fråga: 
Vad har ni för besked till alla oss boende som nu känner stor oro över att vår 
boendemiljö är på väg att förändras? 
 
Bjarne Ekman” 
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Bilaga till § 84 Allmänhetens frågestund 
 
”Fråga till Tom Andersson 
 
Som ni säkert känner till har vi som bor på Damastgatan, Finnvävsgatan och 
Kamgarnsgatan Brämhult sedan november månad protesterat mot nybyggnation 
mellan Kyrkvägen och Kamgarnsgatan. Vi har varit på Samhällsbyggnadsnämndens 
allmänna frågestund 5 gånger, reportage i BT, insändare i BT, brev till ledamöterna 
i Kommunstyrelsen samt att vi har presenterat protestlistor från de boende i om-
rådet. 
Vi närboende, varav många har varit bosatta i här under flera decennier, känner 
stor oro över att vår boendemiljö som nu är på väg att drastiskt förändras och som 
vi är helt emot. 
Därför vill jag fråga: 
Vad har ni för besked till alla oss boende som nu känner stor oro över att vår 
boendemiljö är på väg att förändras? 
 
Bjarne Ekman” 
 
 
 
  

 

 

2
 
 
Bilaga till § 84 Allmänhetens frågestund 
 
”Fråga till Allmän Frågestund Kommunfullmäktige 2018-05-17 
 
2014 stoppade Kommunstyrelsen en utbyggnad av Kärra i Brämhult, ett nybyggt 
område där byggnationen som planeras norr om Dammgatan borde varit en 
självklar del av Kärras utveckling och expension. Detta område ligger endast ett 
fåtal meter ifrån det idag planerade området mellan Kyrkvägen och Kamgarns-
gatan. 
 
Min fråga är då: 
Varför väljer man i stället att trycka in höghus/ bostäder på ett grönt park-
marksområde som funnits med sedan området planerats och dessutom beskrivits 
som viktig del till hela områdesstrukturen? 
 
Anders Svensson” 
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Bilaga till § 84  Allmänhetens frågestund 
 
”Till Allmänhetens frågestund KF Borås 2018-05-17 
 
Det brinner – inte bara i knutarna – för FOK Borås 
 
Frågan vänder sig till båda kommunalråden Ulf  Olsson (S) och Annette Carlson 
(M) då vi inte vet vem eller vilka som vinner valet i höst.  Bägge partigrupperna har 
ju styrt i omgångar sedan 2001. 
 
Borås Skytteallians (BSA) bildades av 9 skytteklubbar med ca 600 medlemmar, 
utredningen om ett skyttecenter har pågått i 17 år Flertalet av dessa föreningar har 
inte vågat eller kunnat investera för att som det sagts ”det ska ju byggas ett skytte-
center”, så därför saknas banor för flera skjutgrenar redan idag. 
 
Den ideella idrottsföreningen FOK Borås har idag ca 200 aktiva medlemmar som 
använder banorna på fd regementets mark. Det arrende man haft är uppsagt till 
sista maj, detta har Borås Stad vetat om. Vid senaste mötet med PEAB föreslogs en 
förlängning av arrendet till 2018-09-31 i första läget med kraftiga tidsrestriktioner 
och begränsande tävlingar. Detta innebär att 90 % av klubbens verksamhet och 
ekonomi raseras om fjorton dagar. 
 
Konkurs och/eller nedläggning av föreningen kan bli resultatet 
 
Sanering av vallar och avveckling av banor utan möjlighet att flytta dessa till ny 
plats blir kostsam. En konkursad förening klarar inte detta. 
I år är FOK en av skytteföreningarna som är med och arrangerar Pistol-SM i 
Skövde för tredje gången. Borås skytteallians anmälde sig tidigt till Borås 400-års 
jubileum, 2021, genom att anordna pistol-SM med ca 1000 deltagare under 5 dagar. 
Borås Stads ambitioner om ”Årets idrottskommun” borde inte ha ökade chanser 
om den största skytteföreningen med mycket av pistol- och älgskyttet i Borås måste 
läggas ned. 
 
Anslag till föreningarna har sedan 2001 avvisats flera gångar på grund av att ett 
Skyttecenter skall upprättas. Dessa borde nu kunna samlas ihop och användas för 
skyttecenter där man samlar bullerstörningar på ett ställe. 
Ett kommande skyttecenter kommer delvis att byggas upp med hjälp av ideella 
krafter i föreningarna, kostnaderna hamnar därför betydligt under Borås Stads 
uträkning. 
 
Hur kommer man från Borås Stad NU hjälpa till att lösa frågan om FOK Borås 
som står inför valet att lägga ner om inte kommunen hjälper till med en lösning tills 
ett skyttecenter är på plats? 
 
Kommer Borås Stad under 2019 och 2020 anvisa medel för att påbörja bygget av 
ett skyttecenter? 
 
Anders Andersson 
Ordförande i FOK Borås och Borås Skytteallians” 
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Bilaga till § 84  Allmänhetens frågestund 
 
”Till Allmänhetens frågestund KF Borås 2018-05-17 
 
Det brinner – inte bara i knutarna – för FOK Borås 
 
Frågan vänder sig till båda kommunalråden Ulf  Olsson (S) och Annette Carlson 
(M) då vi inte vet vem eller vilka som vinner valet i höst.  Bägge partigrupperna har 
ju styrt i omgångar sedan 2001. 
 
Borås Skytteallians (BSA) bildades av 9 skytteklubbar med ca 600 medlemmar, 
utredningen om ett skyttecenter har pågått i 17 år Flertalet av dessa föreningar har 
inte vågat eller kunnat investera för att som det sagts ”det ska ju byggas ett skytte-
center”, så därför saknas banor för flera skjutgrenar redan idag. 
 
Den ideella idrottsföreningen FOK Borås har idag ca 200 aktiva medlemmar som 
använder banorna på fd regementets mark. Det arrende man haft är uppsagt till 
sista maj, detta har Borås Stad vetat om. Vid senaste mötet med PEAB föreslogs en 
förlängning av arrendet till 2018-09-31 i första läget med kraftiga tidsrestriktioner 
och begränsande tävlingar. Detta innebär att 90 % av klubbens verksamhet och 
ekonomi raseras om fjorton dagar. 
 
Konkurs och/eller nedläggning av föreningen kan bli resultatet 
 
Sanering av vallar och avveckling av banor utan möjlighet att flytta dessa till ny 
plats blir kostsam. En konkursad förening klarar inte detta. 
I år är FOK en av skytteföreningarna som är med och arrangerar Pistol-SM i 
Skövde för tredje gången. Borås skytteallians anmälde sig tidigt till Borås 400-års 
jubileum, 2021, genom att anordna pistol-SM med ca 1000 deltagare under 5 dagar. 
Borås Stads ambitioner om ”Årets idrottskommun” borde inte ha ökade chanser 
om den största skytteföreningen med mycket av pistol- och älgskyttet i Borås måste 
läggas ned. 
 
Anslag till föreningarna har sedan 2001 avvisats flera gångar på grund av att ett 
Skyttecenter skall upprättas. Dessa borde nu kunna samlas ihop och användas för 
skyttecenter där man samlar bullerstörningar på ett ställe. 
Ett kommande skyttecenter kommer delvis att byggas upp med hjälp av ideella 
krafter i föreningarna, kostnaderna hamnar därför betydligt under Borås Stads 
uträkning. 
 
Hur kommer man från Borås Stad NU hjälpa till att lösa frågan om FOK Borås 
som står inför valet att lägga ner om inte kommunen hjälper till med en lösning tills 
ett skyttecenter är på plats? 
 
Kommer Borås Stad under 2019 och 2020 anvisa medel för att påbörja bygget av 
ett skyttecenter? 
 
Anders Andersson 
Ordförande i FOK Borås och Borås Skytteallians” 
 

1 
 
 

 

 

Bilaga till § 86  Anmälningsärenden 
 
”MOTION  2018-05-17 
 
Moderaterna Kommunfullmäktige 
 
Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet 
 
Trygghet är en förutsättning för att stadens invånare ska kunna leva ett gott liv. 
Tillåts otrygghet och kriminalitet att få fäste blir det betydligt svårare att leva det  
liv man själv önskar. Att upprätthålla lag och ordning och skapa trygga miljöer är 
således en fråga om att försvara varje människas frihet, och därför naturligt för 
Moderaterna att prioritera. 
 
Som en del i den större trygghetssatsning som partiet har startat, vill vi utöka 
möjligheten att använda kameraövervakning. Kameraövervakning har tidigare 
använts på i Borås - med goda resultat - för att bekämpa kriminalitet. Nu har 
polisen meddelat att kameraövervakning kommer nyttjas i områden, som 
tillsammans med Borås Stad och AB Bostäder, identifierats som särskilt brotts-
utsatta. Det ser vi som mycket positivt. 
 
Moderaterna ser dock även att andra delar av staden sedan en tid präglats av 
upplevd otrygghet och kriminalitet. Det gäller bland annat de centrala delarna av 
Borås. Vi föreslår därför att kommunen ska verka för att trygghetskameror även ska 
kunna användas i dessa områden i den mån polisen själva finner det lämpligt. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 
Att Borås Stad aktivt arbetar tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska 
kunna användas på brottsutsatta områden i centrala Borås. 
 
För Moderaterna 
 
Annette Carlson (M) 
Oliver Öberg (M)” 
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Bilaga till § 86 Anmälningsärenden 
 
”Motion: Stärk demokratin för hörselskadade 
 
Bakgrund 
 
I dag finns det möjlighet för våra medborgare att aktivt följa de politiska debatterna 
via radio och webbsändning. Varför har inte våra hörselskadade/döva samma 
möjlighet då teckenspråk eller textning borde vara möjlig? 
 
Från ett likabehandlingsperspektiv anser vi att det med dagens teknik borde detta 
vara en självklarhet och vi föreslår därför: 
 
-  att berörd instans utreder de tekniska möjligheterna till en fungerande 

textning i samband med webbsändningar. 
-  att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna till teckenspråks-

tolkning vid webbsändning. 
 
Leif Häggblom 
Patrik Silfverklinga 
Björn Qvarnström 
Crister Spets 
 
Ledamöter i fullmäktige 
Sverigedemokraterna, Borås” 
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Bilaga till § 86 Anmälningsärenden 
 
”Motion: Stärk demokratin för hörselskadade 
 
Bakgrund 
 
I dag finns det möjlighet för våra medborgare att aktivt följa de politiska debatterna 
via radio och webbsändning. Varför har inte våra hörselskadade/döva samma 
möjlighet då teckenspråk eller textning borde vara möjlig? 
 
Från ett likabehandlingsperspektiv anser vi att det med dagens teknik borde detta 
vara en självklarhet och vi föreslår därför: 
 
-  att berörd instans utreder de tekniska möjligheterna till en fungerande 

textning i samband med webbsändningar. 
-  att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna till teckenspråks-

tolkning vid webbsändning. 
 
Leif Häggblom 
Patrik Silfverklinga 
Björn Qvarnström 
Crister Spets 
 
Ledamöter i fullmäktige 
Sverigedemokraterna, Borås” 
  

3 
 
 

 

 

Bilaga till § 86  Anmälningsärenden 
 
”MOTION      2018-05-17 
Kommunfullmäktige     Liberalerna 
 
Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språk-
utveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan 
 
Alla barn oavsett bakgrund ska klara skolan. Även de barn som är nyanlända och 
inte har svenska som modersmål. Fler måste få chansen att snabbt lära sig svenska. 
Språket är nyckeln in i det svenska samhället. Även för barnen. 
 
Liberalerna vill införa en språkförskola. Därför föreslår vi innan den gjorts 
obligatorisk på nationell nivå att Borås stad aktivt söker upp alla nyanlända barn 
över tre år för att ge dessa möjlighet att delta i förskoleverksamhet 15 timmar per 
vecka. Förutom ordinarie verksamhet ska då också särskilt fokus ligga på att barnen 
ska lära sig svenska. 
 
Ytterligare en effekt är att förutom att barnen lär sig svenska kan barnens 
deltagande i förskolan ha en positiv effekt på nyanländas, särskilt kvinnors, 
möjligheter att få jobb. 
 
Många nyanlända bor på Hässleholmen. Där byggs nu en ny förskola. Det skulle 
passa att lägga en avdelning med språkförskola där. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att 
 
Uppdra åt Förskolenämnden att utreda möjligheten att göra en avdelning i någon 
förskola till språkförskola enligt förslaget ovan. 
 
Anne-Marie Ekström (L) 
Anna Svalander (L) 
Lotta Preijde (L)” 
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Bilaga till § 87 Inkomna interpellationer och enkla frågor 
 
”Enkel fråga 
 
Oliver Öberg Kommunfullmäktige 2018-05-17 
 
Fråga till Ida Legnemark. 
 
Klottersanerarna i Borås har mycket att göra. Tekniska förvaltningens polis-
anmälningar ökade med 80 procent 2017 jämfört med 2016. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden fick vid beslutet om att införa en öppen vägg 
uppdraget den 21 december 2016 att genomföra en utvärdering, avseende bland 
annat mängden klotter, ett år efter den öppna väggens införande. Om utvärdering-
en visar att klottret ökat ska frågan om att stänga graffitiväggen lyftas till Kom-
munfullmäktige. 
 
Enligt en artikel i Borås tidning så svarar Ida Legnemark apropå antalet kraftigt 
ökade polisanmälda fall av klotter i Borås, att när hon lämnade in motionen till 
fullmäktige 2014 aldrig förväntade sig att det olagliga klottret skulle minska bara för 
att en legal vägg pekades ut. 
 
Med hänvisning till ovan frågar jag Fritids- och folkhälsonämndens ordförande Ida 
Legnemark 
 
- Förväntade du dig att det olagliga klottret skulle öka? 
- När ska utredningen påbörjas gällande mängden klotter efter den öppna 

klotterväggens införande? 
- Är du beredd att ta bort väggen? 
 
Borås 2018-05-16 
 
Oliver Öberg (M)” 
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Bilaga till § 87 Inkomna interpellationer och enkla frågor 
 
”Enkel fråga 
 
Oliver Öberg Kommunfullmäktige 2018-05-17 
 
Fråga till Ida Legnemark. 
 
Klottersanerarna i Borås har mycket att göra. Tekniska förvaltningens polis-
anmälningar ökade med 80 procent 2017 jämfört med 2016. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden fick vid beslutet om att införa en öppen vägg 
uppdraget den 21 december 2016 att genomföra en utvärdering, avseende bland 
annat mängden klotter, ett år efter den öppna väggens införande. Om utvärdering-
en visar att klottret ökat ska frågan om att stänga graffitiväggen lyftas till Kom-
munfullmäktige. 
 
Enligt en artikel i Borås tidning så svarar Ida Legnemark apropå antalet kraftigt 
ökade polisanmälda fall av klotter i Borås, att när hon lämnade in motionen till 
fullmäktige 2014 aldrig förväntade sig att det olagliga klottret skulle minska bara för 
att en legal vägg pekades ut. 
 
Med hänvisning till ovan frågar jag Fritids- och folkhälsonämndens ordförande Ida 
Legnemark 
 
- Förväntade du dig att det olagliga klottret skulle öka? 
- När ska utredningen påbörjas gällande mängden klotter efter den öppna 

klotterväggens införande? 
- Är du beredd att ta bort väggen? 
 
Borås 2018-05-16 
 
Oliver Öberg (M)” 
 
 

2018-05-17 PROTOKOLLSANTECKNING 
Kommunfullmäktige 

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Sol och LSS t.o.m. den 31 
december 2017 

Allianspartierna konstaterar att det fortfarande råder brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad, 
vilket innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade uppdrag som är givet oss. Det var 
den 1 juni 2013 som Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  tog över tillsynsverksamheten 
från Socialstyrelsen. Det innebar att alla kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om bevil-
jade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS som inte har verkställts senast tre månader ef-
ter beslut. Borås Stad betalade 2017 viten för ej verkställda beslut inom LSS på drygt 400 000:-. 
Ett sätt att snabbare få fler boendeplatser är att låta externa aktörer bygga boenden samt driva 
dessa. Det är beklagligt att det rödgröna styret i staden inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen 
på boendeplatser. 

För Moderaterna För Liberalerna 
Annette Carlson Morgan Hjalmarsson 

För Centerpartiet För Kristdemokraterna 
Kerstin Hermansson Hans Gustavsson 

Bilaga till § 96 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Sol och LSS 
t.o.m. den 31 december 2017
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Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00790 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Heiti Ernits (MP) Stadsodling för ett 

hållbarare Borås.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fullmäktige anser motionen besvarad. 

Sammanfattning 

Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-25 

lämnat in förslag på ett antal initiativ för att främja stadsodling.           

Motionen har skickats på remiss till ett flertal nämnder, samt varit uppe i 

Kommunfullmäktige 2013 och blivit återremitterat till Kommunstyrelsen för 

ytterligare utredningar. En projektstudio med flera förvaltningar har 2017 

arbetat fram rapporten Plats för stadsodling.  Projektstudiogruppens samlade 

bedömning var att det finns god potential att utveckla stadsodlingen i Borås, 

men att det saknades ansvarig nämnd och att detaljplanelagd mark behöver 

lyftas i nya detaljplaner för främjande av stadsodling. 

Ärendet i sin helhet 

Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 

2012 inlämnat rubricerad motion. 

 

I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: 

- att Borås Stad ställer sig generellt positiv till initiativ från privatpersoner, 

företag eller föreningar som vill etablera stadsodling 

- att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i Stadsplanerings-

sammanhang 

- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling och peka ut lämpliga 

områden i samarbete med de kommunala bostadsbolagen 

- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling på tak för befintliga 

hus eller nybyggnationer 

- att Borås Stad skall ta fram informationsmaterial om stadsodling samt utse en 

eller flera kontaktpersoner i frågan. 

 

Motionen har varit remitterad till tjugo nämnder, bolag och råd. En klar 

majoritet av de remissinstanser som svarat ställer sig positiva till motionens 

intentioner och framhåller ett antal olika positiva effekter av stadsodling, såväl 
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ur ett miljömässigt som ett socialt perspektiv. Förslag till svar på motionen 

godkändes inte av Kommunfullmäktige 2013-12-19, utan de återremitterade 

motionen till Kommunstyrelsen för att klarlägga vilka ytterligare utredningar 

som bör invävas i svaret samt klargöra hur den gröna näringen kan knytas till 

stadsodling. 

En projektstudio med deltagare från flera olika förvaltningar hölls 2017 under 

ledning av Samhällsbyggnadsförvaltningen letade efter platser för stadsodling. 

 

Projektstudiogruppens samlade bedömning var att det finns god potential att 

utveckla stadsodlingen i Borås. För att tillgängliggöra mer yta för och fler 

former av stadsodling lyftes behov av att yta för stadsodling lyfts i nya 

detaljplaner, samt att det finns behov av att utses en ansvarig 

nämnd/förvaltning för uppbyggnad av en organisationsstruktur för främjande 

av stadsodling   

Motionens ambitioner har delvis blivit omsprungen av utvecklingen. Föreningar 

som vill etablera stadsodling har blivit positivt bemötta (bl a har föreningar som 

vill odla tilldelats Medel för lokal utveckling), stadsodling finns med i mallar på 

Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning kring planbeskedsberedningar 

som ett sätt att inte missa möjligheterna att lyfta odling i nya detaljplaner, de 

kommunala bostadsbolagen underlättar för de boende att odla (främst AB 

Bostäder arbetar vidare med odlingslotter), gröna tak har möjlighet att skapats 

vid nybyggnad eller ombyggnad i kommunal regi (bl a Djurparken har redan ett 

antal gröna tak), medan motionens förslag om information i dagsläget ännu inte 

finns samlad.  

Kommunen arrenderar ut mark för olika ändamål. En form är jordbruksarrende 

där ändamålet är åkermark och bete. En annan är lägenhetsarrende där 

odlingslotter och kolonilotter faller in under. 

För att underlätta för stadsodling kommer Borås Stads hemsida tomter och mark 

att uppdateras till att innehålla en sida om de olika arrendeformerna och dess 

ändamål samt en sida gällande stadsodling. Informationen på hemsidan 

kommer att utgå från rapporten Plats för stadsodling. Den kommer att göra det 

enkelt för den som vill odla att lätt hitta vart man vänder sig. För att möjliggöra 

samordningsvinster mellan stadsodling och gröna näringar kan kommunen 

hjälpa intresserade med kontakter för ett utbyte mellan odlingsintresserade och 

branschens organisationer. 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Heiti Ernits (MP) 2012-01-25 

2. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-19 

3. Plats för stadsodling Rapport från projektstudio 2017 (dnr 2018-00274) 

 

Kerstin Hermansson   

Kommunalråd   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 



Stadsodling för ett hållbarare Borås

 

1. Sammanfattning

Miljöpartiet de Gröna föreslår att Borås Stad skall utreda och peka ut platser som är lämpliga för stadsodlning 

samt att Borås stad skall förhålla sig positiv till initiativ från privatpersoner, företag och föreningar som vill 

etablera stadsodlingar i Borås. Vi menar dessutom att stadsodlingsperspektivet borde inkluderas tidigt i 

planeringssammanhang. Den urbana odlingen är en viktig strategi för att skapa hållbara städer.

 

2. Bakgrund

2.1. Inledning

Stadsodling kan beskrivas som en odling inom eller strax utanför stadens gränser. Stadsodling i sig är inget nytt 

fenomen utan har funnits i olika former så länge människan har varit bofast. Tidigare har matproduktionen stått i 

fokus men med tiden har man upptäckt även sociala och kulturella fördelar med odlingsformen. Över 800 miljoner 

människor världen över ägnar sig åt stadsodling. Mellan tio och femton procent av jordens matproduktion kommer 

från urban odling (Mougeot 2006). FN:s livsmedelsorgan FAO räknar med att i framtiden kommer städerna behöva 

producera en större andel av födan lokalt. 

 Enligt Pinderhughes (2004) finns det ett antal orsaker till varför man väljer stadsodling: (1) egen 

odling av mat är absolut nödvändighet för matförsörjningen vilket är ett vanligt förekommande skäl i Afrika, 

Asien och Sydamerika; (2) Självförsörjning för hushållet som syftar till ett minskat beroendet av marknaden och 

råvarutillgången; (3) för att dryga ut hushållsbudgeten; (4) som sysselsättning och jobbträning; (5) rekreation och 

slutligen (6) som kommersiell odling. 

Det finns några olika typer av stadsodlingar: (1) Kolonilotter består av odlingsbar mark som arrenderas 

ut av kommunen och som ibland får bebyggas; (2) Gemensamhetsträdgårdar bygger på principen att en grupp 

av människor tar obebyggd mark i besittning för odling och/eller för att försköna sin omgivning; (3) Urbana 

växthus - både vertikala (ex: Plantagon) och konventionella; (4) Takträdgårdar: odling på tak som är integrerad 

i takkonstruktionen eller utförs i anpassade lådor/kärl; (5) Skolträdgårdar: odlingen integreras i skolans 

undervisning och knyter på så sätt ihop teori med praktik; (6) Conteinerodling: odling i krukor, lådor, korgar, 

burkar, plastpåsar och så vidare.

Annika Björklunds (2006) avhandling om svenska stadsjordars historia visar att stadsodling var 

vanligt förekommande under förindustriell tid i Sverige. Städerna ägde egna jordar som fördelades mellan 

invånarna och varje familj hade kålgårdar och djurhållning.

I New York, Newark, Boston och Oakland har gemensamhetsträdgårdar blivit så uppskattade av stadens 

invånare att de utgör ett alternativ till städernas allmänna parksystem. En promenad i en stadsdel blir en 

upplevelse i olika grönsaker, odlingsmetoder och traditioner från hela världen. Trädgårdarna utgör ett inslag där 

människor kan få en inblick i hur mat odlas. De bidrar alltså med något även för dem som själva inte direkt deltar i 

trädgårdsarbetet (Lööw 2010). I närområdet finns stadsodlingar bland annat etablerade i Malmö, Lund och 

Göteborg.

 

 

2.2 Mötesplats

Den sociala hälsan är kopplad till trivsel, trygghet och interaktion med andra människor; Känsla av sammanhang, 

att man känner att man betyder något och att det man gör känns viktig är några viktiga förutsättningar för 

välbefinnandet. Stadsodlingar kan fungera som mötesplatser i stadsmiljön. Människor av olika åldrar, bakgrund och 

ekonomiska förutsättningar samlas kring ett gemensamt intresse, hjälps åt och byter erfarenhet och kunskap.



Erfarenheter från hela världen har visat att stadsodling har många positiva sociala effekter: (1) stärkt “vi 

känsla”; (2) ökad känsla av identitet och samhörighet; (3)  större socialt ansvar för området man verkar i 

vilket också har lett till minskad skadegörelse och nedskräpning; (4) trädgårdarna har också varit ett medel 

för integration av grupper som ofta diskriminerats i staden, som exempelvis kvinnor, etniska minoriteter och 

äldre (Viljoen 2005:57-84; Halweil & Niewenberg 2006; Armstrong 2000; Lööw 2010). Stadsodlingar mellan 

bostadshusen eller stadsdelar kan fungera som effektiva bryggor som kopplar samman människor och minskar 

segregeringen i stadsmiljön. I ett vidare perspektiv har det betydelse för en socialt hållbar utveckling.

 

 

2.3 Folkhälsa

Förutom den fysiska hälsan påverkas även den psykiska hälsan positivt när folk odlar och/eller kommer i kontakt 

med grönska. Det har visat sig att trädgårdsarbete minskar stress, sänker blodtrycket och har en läkande effekt 

(Nalweil & Niewenberg 2006:53). Grahn & Stigsdotter (2003) genomförde en studie som visade att ju oftare 

personer besökte ett grönområde desto mer sällan kände de stress eller erfor stressrelaterade sjukdomar. Studien 

visade också att avståndet till ett grönområde påverkar hur ofta man besöker det. Ju längre avstånd desto mer 

sällan blir det besökt. Att ha många tillgängliga, gröna miljöer i staden blir därför viktigt för invånarnas hälsa 

och välbefinnande. Studier gjorda bland boende i lägenheter, har visat att utsikt med naturinslag bidrog till att 

de boende kände sig mer till freds med sitt bostadsområde samt att det på olika sätt bidrog till en känsla av 

välbefinnande (Lööw 2010).

 Som Lööw (2010) påpekar bidrar urban odling även till människors trivsel och känsla av tillhörighet till 

den plats de bor på, vilket i sin tur är viktigt för ett psykiskt välmående.  

 

 

2.4 Kunskap

Borås är helt beroende av ett försörjande landsbygd, fungerande ekosystemstjänster och en global marknad 

för att kunna förse sina invånare med mat, fibrer och råvaror. Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i 

städer. Denna omständighet bidrar i många fall till det stora geografiska och “kunskapsmässiga” avståndet mellan 

råvaran och slutanvändaren. Barthel et. al. (2010) menar att odling i det urbana landskapet kan vara ett viktigt 

bidrag till att öka medvetenheten om ekologiska samband och kretslopp. Forskarna (ibid) menar dessutom att 

odlingspraktiken genom att exponeras för de urbana aktörerna även skapar ett ökat allmänt medvetande kring 

miljö- och klimatfrågorna.

Den praktiska odlingskunskapen var länge ett vanligt inslag i skolväsendet. Enligt den svenska 

folkskolestadgan från 1842 skulle eleverna lära sig att odla. Även läroplanen från 1919 tog upp odling. Målet var 

att elevernas kunskap om trädgårdsskötsel skulle skapa en kärlek till naturen. Följden var att de flesta skolor i 

början av förra seklet hade en egen skolträdgård. Under 60-talet försvann skolträdgårdarna. Bättre tider innebar 

att odling inte längre behövdes och ämnet togs bort ut läroplanen (Asp 2009). På senare år har många skolor som 

anslutit sig till “Grön Flagg” åter uppmärksammat odlingens pedagogiska potential (exempevis Sörmarksgårdens 

förskola i Borås). 

Malmö stad driver projektet “Gröna Skolgårdar” som syftar till öka elevernas praktiska och teoretiska 

kunnande i odlingsfrågor, men även att skapa grönare och mer attraktiva skolgårdar. Att se plantan växa, blomma 

och sätta frukt tack vare individens insats kan ge individen ökad tro på sig själv och sina kunskaper (Kaplan & 

Kaplan, 2005).

Bristen på kunskap kan vara ett hinder för många att börja med stadsodling. I bland annat Beijing erbjuds 

alla som vill börja med odling men som saknar kunskap och erfarenhet utbildning i frågorna (Halweil & Niewenberg 



2006). Det vore därför önskvärt att kommunen tar fram informationsmaterial och utser kontaktpersoner i 

odlingsfrågor.

 

 

2.5 Stadsutveckling

Människor trivs i spännande och blandade stadsmiljöer. Etablerad stadsodling kan bidra till spännande stadsmiljöer 

och kontrastera mot vanligt förekommande ensidiga monokulturer. Stadsodling på tak, eller gröna tak och 

väggar kan ytterligare bidra estetiskt och arkitekturmässigt till stadsmiljön men framför allt syfta till en ökad 

hushållning med odlingsbar “mark” och knappa resurser. Hustak är en resurs som sällan tas tillvara på i städerna. 

De så kallade “gröna taken” kan både bidra till att minska dagvattenflöden uppemot 70 procent samt reducera 

energiförbrukningen i byggnaden under sommartid. 

 Människor förväntar sig inte stadsodling eller liknande aktiviteter i staden vilket skapar en visuell och 

tankemässig brygga mellan natur och kultur, eller stad och landsbygd. Arkitekten Jan Gehl (2001) argumentetrar 

i boken “Life between Buildings” för att det framför allt är människornas aktiviteter som bidrar till att göra stadens 

platser intressanta. Stadsodling bidrar till att människor rör sig i områden och platser där rörelse och liv annars 

inte hade förekommit vilket då kan sägas bidra till att göra staden mer spännande och trivsam att vistas i. 

 

 

2.6 Ekologi

Stadsodling kan bidra till att öka den biologiska mångfalden i staden. Odlinarna kan framför allt fungera som 

biologiska buffertzoner eller ekologiska bryggor mellan olika grönområden och därmed bidra positivt till den 

biologiska infrastrukturen. Blommande växter kan dessutom vara viktiga resurser för pollinatörer. Det finns 

storstäder där man föder upp bin i stadsmiljön, exempelvis på tak (Halweil & Niewenberg 2006). Bin är effektiva 

pollinatörer och bidrar med ökad produktivitet i fruktparker och stadsodlingar. I London fanns det (2006) över 

5000 registrerade biodlare (ibid).

 

2.7 Hållbar Utveckling

För att kunna nå ett långsiktigt hållbart Borås, skall staden utformas, planeras och utvecklas utifrån ett 

helhetsperspektiv, där de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling är väl 

tillgodosedda och integrerade. I förordningen om Hållbara Städer (SFS 2008:1407) 3 § betonas vikten av 

att politiska åtgärder ”skall bidra till att skapa […] attraktiva och ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara 

stadsmiljöer”. Långsiktigt hushållande med naturresurser och ekosystem, demokratiska styrelseformer, social 

rättvisa, fungerande sociala nätverk, delaktighet, respekt för mänskliga rättigheter, god hälsa och jämlikhet är 

alla nyckelförutsättningar för en hållbar utveckling. I ett pressmeddelande den 28:e september 2010 lyfte FN:s 

livsmedelsorgan FAO fram den urbana odlingen som en viktig strategi för att skapa hållbara städer.

Urban odling kan ses som en strategi som berör alla hållbarhetsaspekter med tonvikten på den sociala 

hållbarheten. I flera länder runt om i världen odlas grönsaker i staden vilket framför allt syftar till en ekonomisk 

och ekologisk hållbarhet. I Sverige handlar stadsodlingen snarare om att bidra till en social hållbarhet genom sina 

rekreativa värden och den initiativrikedom, kreativitet och de möten mellan människor som odlingar bidrar till.

 

3. Yrkande

Därför föreslår miljöpartiet de Gröna:

Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad ställer sig generellt positiv till initiativ från 
privatpersoner, företag eller föreningar som vill etablera stadsodling

 



Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i 
stadsplaneringssammanhang

 
Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling och 

peka ut lämpliga områden i samarbete med de kommunala bostadsbolagen
 
Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling på 

tak för befintliga hus eller nybyggnationer
 
Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall ta fram informationsmaterial om 

stadsodling samt utse en eller flera kontaktpersoner i frågan
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§ 162 2012/KS0122 331 

Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för ett hållbarare 
Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 108, sid B 760) 
 
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2012 
inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- att Borås Stad ställer sig generellt positiv till initiativ från privatpersoner, företag 
eller föreningar som vill etablera stadsodling 
 
- att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i Stadsplanerings-
sammanhang 
 
- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling och peka ut lämpliga 
områden i samarbete med de kommunala bostadsbolagen 
 
- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling på tak för befintliga hus 
eller nybyggnationer 
 
- att Borås Stad skall ta fram informationsmaterial om stadsodling samt utse en 
eller flera kontaktpersoner i frågan 
 
Motionen har varit remitterad till tjugo nämnder, bolag och råd.  
 
En klar majoritet av de remissinstanser som svarat ställer sig positiva till motionens 
intentioner och framhåller ett antal olika positiva effekter av stadsodling, såväl ur 
ett miljömässigt som ett socialt perspektiv. När det gäller stadsodling på t.ex. tak 
finns ett antal frågor av såväl teknisk som juridisk natur som behöver belysas 
djupare. Men odling i anslutning till t.ex. bostäder samt förskolor, skolor och andra 
kommunala verksamheter skulle kunna startas utan alltför stora resursinsatser. 
Vidare bör kommunen kunna utveckla former för att främja stadsodlingsinitiativ 
från enskilda medborgare och föreningar, t.ex. genom att skapa fler 
odlingsområden samt att sprida kunskap om hur man kan odla i stadsmiljö.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-07, § 448 
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom 
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att införliva 
stadsodlingsperspektivet i all samhällsplanering, från översiktsplan och program till 
detaljplaner. 
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Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till och de 
tekniska och juridiska konsekvenserna av stadsodling på tak och i andra 
centrummiljöer. 
 
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att inom sina respektive ansvarsområden 
främja olika former av stadsodling. 
 
Tekniska nämnden får i uppdrag att samordna kommunens insatser för att främja 
stadsodling. 
 
Motionen förklaras därmed besvarad. 
 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), 
Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och  Falco Güldenpfennig (KD) till 
förmån för Morgan Hjalmarssons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna till och de tekniska och juridiska konsekvenserna av stadsodling på 
tak och i andra centrummiljöer 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Morgan Hjalmarsson (FP) och Eike Jünke (M) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Annette Carlson (M) yrkar att ärendet återremitteras, se bilaga. 
 
Kerstin Hermansson (C) och Krister Maconi (-) yrkar bifall till Annette Carlsons 
(M) yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag eller 
om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med över-
vägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet ska 
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige 
beslutat att återremittera ärendet". 
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Omröstning, se voteringslista nr 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 33 röster mot 35: 
 
Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för att klarlägga vilka ytterligare utredningar som 
bör invävas i svaret samt klargöra hur den gröna näringen kan knytas till stadsodling. 

 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 december 2013 
 
 
Per-Olof  Höög (S) 
 
 
Anne-Marie Ekström (FP)  Bertil Myhrberg (M) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga § 162  Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för ett 
hållbarare Borås 
 
 Allianspartierna yrkar återremiss på motion ”Stadsodling för ett hållbarare Borås” 
för att klarlägga vilka ytterligare utredningar som bör invävas i svaret samt klargöra 
hur den gröna näringen kan knytas till stadsodling. 
 
 
genom Annette Carlson (M) 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voteringslista nr. 2 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 19 december 2013 klockan 19:47:15. 
14  Svar på motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett hållbarare Borås (Nr 108) 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Per-Olof Höög                            (S)        3:e                                                 X         

Bertil  Myhrberg                         (M)        2:a                                                  X       

Anne-Marie Ekström                       (FP)       2:a                                                  X       

Hamid Fard                               (FP)       1:a                                                  X       

Morgan Hjalmarsson                       (FP)       2:a                                                  X       

Annette Carlson                          (M)        3:e                                                  X       

Eike Jünke                               (M)        2:a                                                  X       

Leif Johansson                           (-)        2:a                                                    X   

Tom Andersson                            (MP)       3:e                                                 X         

Ulf Olsson                               (S)        3:e                                                 X         

Lena Palmén                              (S)        1:a                                                 X         

Lennart Andreasson                       (V)        3:e                                                 X         

Sabina Kitti Ölander                     (V)        3:e        Anita Spjuth                             X         

Kerstin Koivisto                         (VÄ
G)      

1:a        Olle  Hermansson                         X         

Hans Gustavsson                          (KD)       3:e                                                  X       

Maj-Britt Eckerström                     (C)        3:e                                                  X       

Anna Svalander                           (FP)       3:e                                                  X       

Patric Cerny                             (FP)       1:a                                                  X       

Nils-Åke Björklund                       (M)        1:a        Alfio Franco                              X       

Lars Andersson                           (M)        1:a        Mattias Karlsson                          X       

Ulla-Britt Åsén                          (SD)       1:a                                                    X   

Ellie Blickfors                          (MP)       3:e        Staffan Falk                             X         

Kjell Classon                            (S)        1:a                                                 X         

Leila Pekkala                            (S)        2:a                                                 X         

Kurt Eliasson                            (S)        3:e                                                 X         

Mehmet Kaplan                            (V)        1:a        Peter Lund                               X         

Ida Legnemark                            (V)        2:a                                                 X         

Sara Degerman-Carlsson                   (KD)       1:a                                                  X       

Kerstin  Hermansson                      (C)        2:a                                                  X       

Joakim Malmberg                          (FP)       3:e                                                  X       

Ingegerd Nyborg                          (M)        2:a                                                  X       

Björn Bergquist                          (M)        3:e                                                  X       

Annacarin Martinsson                     (M)        3:e                                                  X       

Krister Maconi                           (-)        3:e                                                  X       

Hanna Werner                             (MP)       1:a                                                 X         

Lars-Åke Johansson                       (S)        3:e                                                 X         

Yvonne Persson                           (S)        2:a                                                 X         

Petter Löberg                            (S)        1:a                                                 X         

Raija Leppänen                           (S)        1:a                                                 X         

Fredrich Legnemark                       (V)        2:a                                                 X         

Falco Güldenpfennig                      (KD)       2:a        Ingela Hallgren                           X       

Sven-Erik  Håkansson                     (C)        1:a                                                  X       

Alexis Mouschopanis                      (M)        3:e                                                    X   

Seija Noppa                              (M)        2:a                                                  X       

Marie Fridén                             (M)        1:a        Maria Lindgren                            X       

Malin Wickberg                           (M)        3:e        Marie-Louise Hall                         X       

Isabella Demserius                       (-)        1:a                                                    X   

Thomas Wingren                           (MP)       2:a                                                 X         

Anja Liikaluoma                          (S)        1:a                                                 X         

Malin Carlsson                           (S)        3:e                                                 X         

Transport: 22 24 0 4 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport: 22 24 0 4 0 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Ninni Dyberg                             (S)        3:e                                                 X         

Micael Svensson                          (S)        1:a                                                 X         

Monica Johansson                         (C)        3:e        Cecilia Andersson                         X       

Olle Engström                            (M)        2:a                                                  X       

Anna Christensen                         (M)        1:a                                                  X       

Birgitta Bergman                         (M)        2:a                                                  X       

Urban Svenkvist                          (M)        3:e                                                  X       

Dennis Fernholm                          (-)        3:e                                                    X   

Heiti Ernits                             (MP)       2:a        Kjell Hjalmarsson                        X         

Gun-Britt Persson                        (S)        3:e                                                 X         

Rose-Marie Liljenby Andersson            (S)        3:e                                                 X         

Samir Muratovic                          (S)        2:a                                                 X         

Sofia Bohlin                             (S)        2:a        Cecilia Kochan                           X         

Sara Andersson                           (S)        1:a                                                 X         

Johan Medelius                           (M)        3:e                                                  X       

Pirita Isegran                           (M)        2:a                                                  X       

Jan Andersson                            (M)        1:a        Annette Nordström                         X       

Pontus Fritzson                          (-)        2:a                                                  X       

Eva Andersson                            (S)        1:a                                                 X         

Per Carlsson                             (S)        2:a        Tord Andersson                           X         

Kent Hedberg                             (S)        2:a                                                 X         

Robert Hansson                           (S)        2:a                                                 X         

Anethe Tolfsson                          (S)        3:e                                                 X         

SUMMA: 35 33 0 5 0 

 
 



















 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Utökning av naturreservatet Rya åsar. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Pröva möjligheten att utöka naturreservatet Rya åsar. 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-14 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-18 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00462 3.2.1.4 Programområde 4 

Handläggare: Amanda Windeman 
 

Datum 

190513 Bengt Himmelmann 

  Chef för strategisk samhällsplanering 

 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Amanda Windeman 
Handläggare 
033 358490 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00462 3.2.1.4 

  

 

Utökning av naturreservatet Rya åsar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Pröva möjligheten att utöka Naturreservatet Rya åsar.        

Sammanfattning  

Naturreservatet Rya åsar bildades 2001 och omfattar 550 ha. 

Förslaget är att utöka naturreservatet med det område väster om Almenäsvägen 
som idag inte ingår i reservatet (skidbacken, området vid Björbostugan och 
tillfartsvägen ”Björbobacken”). Det säkerställer att området kan skötas för att få 
högre natur- och rekreationsvärden än det har idag. Entrén till reservatet 
behöver också bli bättre och göras mer tillgängligt. Kommunen är markägare 
till hela området som föreslås bli inkluderat i det befintliga naturreservatet. 

Upprättandet av kompletterande föreskrifter och skötselplan ska ske inom 
Naturvårdsgruppen. Ärendet remitteras från Kommunstyrelsen och antas av 
Kommunfullmäktige.              

Ärendet i sin helhet 

Naturreservatet Rya åsar bildades 2001 och omfattar 550 ha. 

Vid den före detta skidbacken ”Björbobacken” som ligger insprängt mitt i 
reservatet undantogs en yta på cirka 12 ha när reservatet bildades. 
Skidverksamheten är sedan länge avslutad och området har varit en ful och 
skräpig yta under många år.  

Efter att verksamheten ”Gröna vägen” (rehabilitering) startade i Björbostugan 
har naturreservatets huvudentré flyttats till Björbobacke. Här är också en 
etappstart på Sjuhäradsleden och ett elljusspår utgår härifrån.   

Förslaget är att utöka naturreservatet med det område väster om Almenäsvägen 
som idag inte ingår i reservatet (skidbacken, området vid Björbostugan och 
tillfartsvägen ”Björbobacken”). Det säkerställer att området kan skötas för att få 
högre natur- och rekreationsvärden än det har idag. Entrén till reservatet 
behöver också bli bättre och göras mer tillgängligt. Kommunen är markägare 
till hela området som föreslås bli inkluderat i det befintliga naturreservatet. 

Avsikten är att söka LONA-bidrag för att få en del av kostnaderna finansierade 
externt. Eftersom målet är att få en ädellövskog borde det uppfylla kraven från 
länsstyrelsens sida för att skydda området. Däremot är det osäkert i vilken grad 
kommunen kan få ersättning för att marken ombildas till naturreservat. 
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Kostnaden för att utöka reservatet uppskattas till 600 000 kr. Extra medel 
behöver inte äskas utan det kostnaden kan belasta verksamheten 
”naturreservat”. Någon ramökning för att sköta den tillkommande arealen är 
heller inte aktuell.    

Upprättandet av kompletterande föreskrifter och skötselplan ska ske inom 
Naturvårdsgruppen. Ärendet remitteras från Kommunstyrelsen och antas av 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

1. Utökning av naturreservatet Rya åsar, 190510   

Beslutet expedieras till 

1. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se 

2. Miljö och konsumentnämnden, mknamnd@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



 

Utökning av naturreservatet
Rya åsar

1500m10005000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:50000



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Detaljplan för Svensgärde 3:1, del av, Kyllared södra 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Svensgärde 3:1. 

Detaljplanen ska prioriteras i verksamhetsplanen för 2019.       

 

 

 

 

Datum 

2019-05-14 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-18 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00463 3.1.1.2 Programområde 04 

Handläggare: Jan Petersson 
 

Datum 

2019-05-10 Bengt Himmelmann  

  Avdelningschef 

 

SP3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Petersson 
Handläggare 
0768-88 82 76 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00463 3.1.1.2 

  

 

Detaljplan för Svensgärde 3:1, del av, Kyllared södra 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Svensgärde 3:1. 

Detaljplanen ska prioriteras i verksamhetsplanen 2019.       

            

Ärendet i sin helhet 

Efterfrågan på tomter för verksamhetsetableringar är stor och för att möta 
efterfrågan från näringslivet behöver kommunen jobba proaktivt med att ta 
fram nya verksamhetsområden.  

Under ett antal år har kommunen jobbat med att försöka skapa mark för 
verksamheter öster om stadsområdet, omkring Kyllaredsmotet. Fokus har 
huvudsakligen lega på området norr om RV 40, med det arbetet har avstannat, 
då det konstaterats att vi troligtvis inte kan leverera säljbara tomter inom 
acceptabel tidsram, på grund av markägoförhållanden.  

Projektet finner stöd i flera politiska styrdokument: 

- Borås 2025: ”Vi erbjuder attraktiv mark för etableringar.” 

- Näringslivsstrategi: ”För att underlätta för etablering och investering 
krävs tillgång till byggbar industrimark. Borås Stad säkerställer att det 
alltid finns minst 250 000 kvadratmeter tillgänglig industrimark för ny 
och ometablering.” 

- Översiktsplan: Området pekas ut för utveckling av verksamhetsområde 
på kort sikt. 

Kommunstyrelsen initierar ett nytt detaljplaneuppdrag i syfte att utöka befintligt 

verksamhetsområde Kyllared, Kyllareds väg, sydost om Kyllaredsmotet.  

Detaljplanen anpassas för transportorienterad verksamhet eller verksamheter 

som inte kräver centrala lägen. 

Uppdraget ska ges högsta prioritet i Samhällsbyggnadsförvaltningens 

verksamhetsplan 2019 och ersätter tidigare prioriterad del av Viared 5:1, 

Segloravägen. 

Att ersätta Viared 5:1, Segloravägen beror på att Trafikverket återupptar arbetet 

med lokaliseringsstudien för ny järnväg Göteborg-Borås. Ändringar i 

stationsläge och dimensionerande hastighet medför nya 

planeringsförutsättningar. Ett nytt utvecklingsområde kommer att fastställas 
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och inom detta studeras alternativa linjesträckningar. För Borås och samtliga 

kommuner i stråket Göteborg-Ulricehamn är det viktigt att Borås får ett 

centralt stationsläge. Inga detaljplanearbeten ska prioriteras som ekonomiskt 

eller fysiskt försvårar detta. Det pågående och prioriterade planarbetet med 

detaljplan för Segloravägen pausas därför i avvaktan på positivt besked från 

Trafikverket. 

Planuppdraget för Kyllared ersätter del av Viared 5:1, Segloravägen som 

prioriterad detaljplan i verksamhetsplanen för 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Kyllared bild 2019-05-10 

2. Kyllared verksamhetsområde 2019-05-10   

Beslutet expedieras till 

1. sbf.diarium@boras.se 

2. detaljplanering@boras.se     

 

 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef strategisk samhällsplanering 

 







Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Kjell Classon (S): 

Bygg seniorbostäder 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad 

Datum 

2019-05-14 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-05-18 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00549 107 Programområde 004 

Handläggare: Karin Graad 

Datum 

2019-05-06 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 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00549 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kjell Classon (S): Bygg 

seniorbostäder.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad            

Sammanfattning 

Kjell Classon har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-01-23 lämnat in 

förslaget att Borås stads kommunala bostadsbolag gör en kartläggning och efter 

denna inventering påbörja planering och byggande av seniorbostäder.   

Borås har under en ganska lång tid haft en positiv utveckling och rykte om sig 

att vara en bra stad att bo i, innevånarna är i stort sett nöjda med den service 

som ges. Men för att få ett bättre underlag föreslås det i motionen att de 

kommunala bostadsbolagen tillsammans med Borås stad gör en kartläggning av 

intresset av denna typ av boende. 

AB Bostäder har en kartläggning av sina tillgängliga lägenheter enligt bokvämt-

konceptet och dessa redovisas när en sådan lägenhet läggs ut.  Kommunen har 

även listat de fastigheter som är certifierade.  

Under 2018 har förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjning tagits fram. 

Riktlinjerna är uppdelade i tre delar. Del 3 är en befolknings- och bostadsanalys 

som är utformad som ett kunskapsunderlag till de som bygger och utvecklar 

bostäder i kommunen. Analysen har bland annat kommit fram till att fler 

bostäder för äldre både kan skapa ökad trygghet och bekvämlighet samt bidra 

till att flyttkedjor sätts igång. 

De nya riktlinjerna för Bostadsförsörjning är uppe för antagande i 

Kommunfullmäktige 2019-06-19 och bedöms svara upp för det som 

motionären eftersträvar. Motionen är med detta besvarad.           

Ärendet i sin helhet 

Kjell Classon har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-01-23 lämnat in 

förslaget att Borås stads kommunala bostadsbolag ska efter denna inventering 

påbörja planering och byggande av seniorbostäder.   

Borås har under en ganska lång tid haft en positiv utveckling och rykte om sig 

att vara en bra stad att bo i, innevånarna är i stort sett nöjda med den service 

som ges. 
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För att denna positiva trend ska hålla i sig krävs att det byggs mer lägenheter. 

Det måste bland annat byggas lägenheter som är anpassade för äldre, så kallade 

seniorbostäder som helst ska kunna certifieras till ”Bokvämtlägenheter”.  

Lyckas vi med det innebär det att villor och andra boenden blir lediga för andra 

åldersgrupper. Det leder till en större rörlighet på bostadsmarknaden och 

gynnar alla bostadssökande. Borås kan på detta sätt fortsätta att växa. Lämpliga 

områden för dessa lägenheter kan vara ex. Brämhult, Göta och Sjömarken. 

  

Men för att få ett bättre underlag föreslår vi att de kommunala bostadsbolagen 

tillsammans med Borås stad gör en kartläggning av intresset av denna typ av 

boende. 

 

AB Bostäder har en kartläggning av sina tillgängliga lägenheter enligt bokvämt-

konceptet och dessa redovisas när en sådan lägenhet läggs ut.  Kommunen har 

även listat de fastigheter som är certifierade.  

 

Under 2018 har förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjning tagits fram. 

Riktlinjerna är uppdelade i tre delar. Del 1 utgör ett av kommunens 

styrdokument och hanterar kommunens egen organisation.  Del 2 är en 

handlingsplan som redovisar de bostadsprojekt som vi känner till samt 

prelimära tidplaner för när byggnation kan påbörjas. Del 3 är en befolknings- 

och bostadsanalys som är utformad som ett kunskapsunderlag till de som 

bygger och utvecklar bostäder i kommunen. Analysen har kommit fram till att 

fler bostäder för äldre både kan skapa ökad trygghet och bekvämlighet samt 

bidra till att flyttkedjor sätts igång. 

Motionen har inte skickats på remiss. Däremot har de nya Riktlinjerna för 

Bostadsförsörjning varit på remiss 11 januari-1 mars 2019 till Länsstyrelsen, 

grannkommuner, berörda nämnder och bolag, näringslivet samt de politiska 

partier som är representerade i Borås Stad Kommunfullmäktige. Remissen har 

även varit tillgänglig för allmänheten genom boras.se. Utifrån inkomna 

synpunkter har justeringar och kompletteringar gjorts vilket framgår av den 

remissammanställning som hör till riktlinjerna.  

De nya riktlinjerna för Bostadsförsörjning är uppe för antagande i 

Kommunfullmäktige 2019-06-19 och bedöms svara upp för det som 

motionären eftersträvar.  

Motionen är med detta besvarad.  

Beslutsunderlag 

Motion av Kjell Classson (S): Bygg seniorbostäder, 2008-01-23 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



MOTION 

 

BYGG SENIORBOSTÄDER 

 

 
 

Borås har under en ganska lång tid haft en positiv utveckling och rykte om sig att vara en bra stad att bo i, 

innevånarna är i stort sett nöjda med den service som ges. 

För att denna positiva trend ska hålla i sig krävs att det byggs mer lägenheter. Det måste bland annat byggas 

lägenheter som är anpassade för äldre, så kallade seniorbostäder som helst ska kunna certifieras till 

”Bokvämtlägenheter”.  Lyckas vi med det innebär det att villor och andra boenden blir lediga för andra 

åldersgrupper. Det leder till en större rörlighet på bostadsmarknaden och gynnar alla bostadssökande. Borås kan 

på detta sätt fortsätta att växa. Lämpliga områden för dessa lägenheter  kan vara ex. Brämhult, Göta och 

Sjömarken. 

  

Men för att få ett bättre underlag  föreslår vi att de kommunala bostadsbolag tillsammans med Borås stad gör en 

kartläggning av intresset av denna typ av boende. 

 

  

 

 Yrkande: Borås stads kommunal bostadsbolag ska efter denna inventering påbörja planering och byggande av  

 seniorbostäder. 

 

 

 

 

Kjell Classon 23/1-2008 

Socialdemokraterna 

 

   

 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Bygg framtidens 

Borås! 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen är besvarad 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-14 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-18 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2014-00578 231 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2019-05-06 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
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Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2014-00578 231 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Bygg framtidens 

Borås! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 

Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14 

lämnat in förslaget att Borås Stad ska genomföra en bostadsförsörjningsanalys i 

syfte att reda ut hur stort behovet av nya hyresrätter är och att föreslå åtgärder 

för att öka byggandet av hyresrätter. Även särskilda förslag för att säkra utsatta 

gruppers rätt till bostad föreslås beaktas.           

Under 2018 har förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjning tagits fram. 

Riktlinjerna är uppdelade i tre delar. Del 1 utgör ett av kommunens 

styrdokument och hanterar kommunens egen organisation.  Del 2 är en 

handlingsplan som redovisar de bostadsprojekt som vi känner till samt 

prelimära tidplaner för när byggnation kan påbörjas. Del 3 är en befolknings- 

och bostadsanalys som är utformad som ett kunskapsunderlag till de som 

bygger och utvecklar bostäder i kommunen.  

Motionen har inte skickats på remiss. Däremot har de nya Riktlinjerna för 

Bostadsförsörjning varit på remiss 11 januari-1 mars 2019 till Länsstyrelsen, 

grannkommuner, berörda nämnder och bolag, näringslivet samt de politiska 

partier som är representerade i Borås Stad Kommunfullmäktige. Remissen har 

även varit tillgänglig för allmänheten genom boras.se. Utifrån inkomna 

synpunkter har justeringar och kompletteringar gjorts vilket framgår av den 

remissammanställning som hör till riktlinjerna.  

De nya riktlinjerna för Bostadsförsörjning är uppe för antagande av 

Kommunfullmäktige 2019-06-19 och bedöms svara upp för det som 

motionären eftersträvar. Motionen är med detta besvarad.      

Beslutsunderlag 

1. Motion: Bygg framtidens Borås, 2014-07-20. 

   

 

Kerstin Hermansson 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



Bygg framtidens Borås! 

 

Borås är en växande stad. Genom kommunens aktiva bostadsbolag har nya hyresrätter 

planerats och byggts både centralt i Borås och i mindre samhällen som Fristad och 

Viskafors under den gångna mandatperioden. Det är utmärkt, men för att fortsätta 

motverka trångboddhet och underlätta även för dem som inte vill eller har möjlighet att 

köpa sin egen bostad behöver byggandet av hyresrätter öka ännu mer. Kommunen har ett 

särskilt ansvar för att så sker. 

 

Vänsterpartiet föreslår därför att Borås Stad genomför en bostadsförsörjningsanalys i 

syfte att ta reda på hur stort behovet av nya hyresrätter är och att föreslå åtgärder för att 

öka byggandet av hyresrätter. Det skulle exempelvis kunna handla om åtgärder som att 

villkora kommunal mark för nybyggnation av hyresrätter. 

 

Särskilda förslag för att säkra utsatta gruppers rätt till bostad behöver också beaktas. Idag 

är situationen alarmerande exempelvis för våldsutsatta kvinnor. Hur deras rätt till egen 

bostad efter vistelse på kvinnojour eller skyddat boende kan stärkas ska också presenteras 

i denna analys. 

 

Borås är redan en växande stad. Med fler hyresrätter kommer Borås kunna utvecklas 

ytterligare. Det är en verklig framtidsfråga. 

 

Vänsterpartiet yrkar därför 

 

- Att en bostadsförsörjningsanalys med ovanstående inriktning tas fram 

- Att särskilda förslag för att säkra utsatta gruppers möjlighet till egen bostad tas fram 

inom ramen för denna analys 

 

Borås 2014-07-20 

Ida Legnemark (V) 
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