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Datum 

2020-04-02 
 

Instans 

Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, tisdagen den 14 april 2020  

OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter Borås Stadshus AB:s arbetsmöte. 
Arbetsmötet börjar 14:00 

Med anledning av Covid-19 kallas enbart ordinarie ledamöter till 
Kommunstyrelsens sammanträde att närvara fysiskt på plats, de ledamöter eller 
ersättare som vill ansluta på distans ska kontakta Kommunsekreteraren senast 7 
april. 
 
Carl Morberg, 033 35 84 29 

 

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

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

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

1.  Val av justerare 
   

 

2.  Anmälningsärende 2020-04-14 
Dnr 2020-00217 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

3.  Delegationsbeslut 2020-04-14 
Dnr 2020-00223 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

4. Kc1 Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i 
Borås 
Dnr 2020-00283 1.1.1.4 Programområde 1 

(Bil) 

5. Kc2 Avsägelse och fyllnadsval till Strategiska IT-frågor och 
Tillitsresan Politisk beredningsgrupp 
Dnr 2020-00042 1.1.1.3 Programområde 1 

(Bil) 

6. Kc3 Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i 
Borås  
Dnr 2020-00100 1.2.3.3 Programområde 1 

(Bil) 

7. Kc4 Svar på revisionsrapport - Övergripande Krisberedskap i Borås 
Stad 
Dnr 2019-00995 1.2.3.3 Programområde 1 

(Bil) 

8. PF1 Personalekonomisk redovisning 2019 
Dnr 2020-00285 2.3.1.0 Programområde 1 

(Bil) 

9. KU1 Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 
Dnr 2019-01109 1.1.4.0 Programområde 1 

(Bil) 

10. KU2 Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt inflytande 
Dnr 2018-00905 1.1.6.2 Programområde 1 

(Bil) 

11. KU3 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut år 2019 
Dnr 2019-00449 3.7.2.25 Programområde 2 

(Bil) 

12. KU4 SCB:s medborgarundersökning 2019 
Dnr 2019-00284 1.4.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

13. E1 Borås Stads Årsredovisning 2019 
Dnr 2020-00039 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

14. E2 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 
Dnr 2020-00033 2.4.2.3 Programområde 1 

(Bil) 
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 Ärende  

15. E3 Svar på remiss: Ansökan  om godkännande som huvudman för 
en utökning av befintlig fristående fritidshem, förskoleklass och 
grundskola vid Kunskapsskolan Borås i Borås kommun  
Dnr 2020-00204 3.5.4.0 Programområde 3 

(Bil) 

16. E4 Begäran om tillstånd att ta upp direktfinansiering från 
Viskaforshem AB 
Dnr 2019-01095 2.4.2.1 Programområde 1 

(Bil) 

17. E5 Nybyggnation av Trygghetsboende i Viskafors 
Dnr 2020-00119 1.3.1.0 Programområde 1 

(Bil) 

18. E6 Anslagsframställan för Backhagsvägens LSS-boende 
Dnr 2019-00747 2.6.1.1 Programområde 5 

(Bil) 

19. E7 Omfördelning av budget, ny familjecentral  
Dnr 2019-00890 1.2.4.1 Programområde 3 

(Bil) 

20. E8 Ombud och ersättare till föreningsstämma Kommuninvest 
Sverige AB 
Dnr 2020-00127 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

21. E9 Stöd till Borås Stads näringsliv 
Dnr 2020-00330 1.2.4.25 Programområde 1 

(Bil) 

22. SP1 Samrådsyttrande av ny översiktsplan för Ulricehamns kommun 
Dnr 2020-00270 3.1.1.5 Programområde 4 

(Bil) 

23. SP2 Godkännande av handlingsplan för bostadsbyggande - en 
lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2020-2024 
Dnr 2020-00110 3.4.2.0 Programområde 4 

(Bil) 

24. SP3 Yttrande över ansökan om planbesked för Grävlingen 1 och 4 
Dnr 2019-00882 3.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

25. SP4 Borås Stads yttrande över förslag till bildande av naturreservat 
Pålsbo 
Dnr 2020-00128 3.2.1.4 Programområde 4 

(Bil) 

26. SP5 Samrådsyttrande över detaljplan Centrum, Vile 7 med flera 
Dnr 2018-00702 3.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

27. SP6 Bildande av klimatråd 
Dnr 2019-01070 1.1.2.1 Programområde 5 

(Bil) 

 
 

 

 



OBS! 

Anmälningsärendena samt Delegationsbesluten finns 
som separata listor på webben 

mq896
Överstruket



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 

Kristdemokraterna i Borås 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunalt partistöd 2020 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas 

 

 

 

 

Datum 

2020-04-01 Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-04-02 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00283 1.1.1.4 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

20200331 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc 1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00283 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 

Kristdemokraterna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunalt partistöd 2020 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas            

Sammanfattning  

Kristdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 

2019 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad           

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås 

   

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande  

Svante Stomberg 

Stadsdirektör



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 









 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avsägelse och fyllnadsval till Strategiska IT-frågor och 

Tillitsresan Politisk beredningsgrupp 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Martin Nilsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Strategiska IT-

frågor. 

Björn-Ola Kronander (M) väljs till ledamot i Strategiska IT-frågor till och med 

den 31 december 2022. 

Anna Sandström (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Tillitsresan 

Politisk beredningsgrupp. 

Hanna Werner (MP) väljs till ledamot i Tillitsresan Politisk beredningsgrupp till 

och med den 31 december 2022. 

Datum 

2020-03-23 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-03-28 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-03-27 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00042 1.1.1.3 Programområde 01 

Handläggare: Camilla Christensen 
 

Datum 

20200316 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Camilla Christensen 
Handläggare 
033 357031 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00042 1.1.1.3 

  

 

Avsägelse och fyllnadsval till Strategiska IT-frågor och 

Tillitsresan Politisk beredningsgrupp 

Kommunstyrelsens beslut 

Martin Nilsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Strategiska IT-

frågor. 

Björn-Ola Kronander (M) väljs till ledamot i Strategiska IT-frågor till och med 

den 31 december 2022.        

Anna Sandström (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Tillitsresan 

Politisk beredningsgrupp. 

Hanna Werner (MP) väljs till ledamot i Tillitsresan Politisk beredningsgrupp till 

och med den 31 december 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Avsägelse och fyllnadsval till Strategiska IT-frågor och Tillitsresan 

Politisk beredningsgrupp 

   

Beslutet expedieras till 

1. Martin Nilsson (M). martin.nilsson@politiker.boras.se 

2. Björn-Ola Kronander (M). bjorn-ola.kronander@politiker.boras.se 

3. Johannes Adolfsson, IT-strateg. johannes.adolfsson@boras.se 

4. Anna Sandström (MP).  

5. Hanna Werner (MP). Hanna.werner@politiker.boras.se 

6. Ewa Luvö, kvalitet- och utveckling. Ewa.luvo@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 

mailto:martin.nilsson@politiker.boras.se
mailto:bjorn-ola.kronander@politiker.boras.se
mailto:johannes.adolfsson@boras.se
mailto:Hanna.werner@politiker.boras.se


Från: Martin Nilsson < > 
Skickat: den 28 januari 2020 10:42 
Till: Borås Stad 
Kopia: Camilla Christensen 
Ämne: Avsägelse Strategiska IT-rådet, Martin Nilsson 
 
Hej, 
 
Jag önskar avsäga mig uppdraget i Strategiska IT-rådet. 
 
Med vänlig hälsning 
Martin Nilsson (M),  

 



Från: Camilla Christensen 
Skickat: den 9 mars 2020 11:43 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: Beredningsgrupp Tillitsresan 
 
 
 
Från: Anna Sandström < >  
Skickat: den 9 mars 2020 11:40 
Till: Camilla Christensen <Camilla.Christensen@boras.se> 
Ämne: Beredningsgrupp Tillitsresan 

 

Hej, jag måste dessvärre avsäga mig det politiska uppdraget i Beredningsgruppen för Tillitsresan. 

Detta då jag flyttat till annan ort.  

 

Mvh Anna Sandström  

mailto:Camilla.Christensen@boras.se


1

Camilla Christensen

Från: Tom Andersson
Skickat: den 10 mars 2020 10:08
Till: Camilla Christensen
Ämne: Fyldnadsval

 
Miljöpartiet Borås har valt Hanna Werner som representant till tillitsresan. 
 
 
Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone. 
 



Från: Camilla Christensen 
Skickat: den 27 mars 2020 10:28 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: avsägelse 
 
 
 

Från: Malin Carlsson <malin.carlsson@boras.se>  
Skickat: den 27 mars 2020 10:27 
Till: Camilla Christensen <Camilla.Christensen@boras.se> 
Ämne: avsägelse 
 
Avsäger mig uppdraget som representant i den politiska styrgruppen för tillitsresan 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Malin Carlsson  
Kommunalråd (s) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad  
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
033-35 70 23 
0766-230830 
boras.se  
facebook.com/borasstad 

 

mailto:malin.carlsson@boras.se
mailto:Camilla.Christensen@boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och 

avgifter i Borås  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Upprättat svar på revisionsrapport – Granskning av taxor och avgifter i Borås 

Stad godkänns och översänds till Stadsrevisionen.        

 

 

 

Datum 

2020-03-27 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-03-28 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-03-27 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00100 1.2.3.3 Programområde 01 

Handläggare: Magnus Widen 
 

Datum 

2020-03-12 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

Kc3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00100 1.2.3.3 

  

 

Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och 

avgifter i Borås  

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat svar på revisionsrapport – Granskning av taxor och avgifter i Borås 

Stad godkänns och översänds till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning  

Stadsrevisionen har gjort en fördjupad granskning av Borås Stads arbete i 

nämnderna med taxor och avgifter i syfte att belysa att det är ändamålsenligt 

och bedrivs med tillräcklig internkontroll.                

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt det externa bolaget Qualitarium 

AB att genomföra en fördjupad granskning av taxor och avgifter med syftet att 

bedöma om arbetet med taxor och avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med 

tillräcklig intern kontroll. Granskade nämnder är Miljö- och 

konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, 

Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 

äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Förskolenämnden, 

Grundskolenämnden samt Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Granskningens två huvudfrågor är om den interna kontrollen är tillräcklig samt 

om nivån på taxor och avgifter i granskade nämnder är förenliga med 

självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. 

Granskningen visar att den interna kontrollen gällande debitering av taxor och 

avgifter är tillräcklig i de nämnder som genomför en dokumenterad riskanalys 

för hanteringen av taxor och avgifter. 

Kommunstyrelsen kommer att komplettera och uppdatera styrdokumentet ”Regler för intern 

kontroll” om hur arbetet med riskanalys och intern kontroll skall hanteras för att säkerställa 

att samtliga nämnder och bolag får likvärdig, relevant och uppdaterad information om 

gällande rutiner för riskanalys och intern kontroll.  

Granskningen visar att nivån för många av de taxor och avgifter som 

kommunen ansvarar för styrs av lagstiftning, utom vissa exempel inom miljö-, 

fritids- och kulturområdet där kommunen bestämmer avgiftens storlek. 

Generellt görs inte systematiska analyser av verksamhetens egna kostnader vid 

beräkning av avgifter (med undantag av Miljö- och konsumentnämnden) för att 
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säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Noteras bör dock att samtliga 

tillfrågade gör bedömningen att gränsen för självkostnad inte överskrids. 

Stadsrevisionen gör bedömningen att gällande taxor baseras på förståelse för 

och hänsyn till Kommunallagens bestämmelser om dessa principer, men anser 

arr det finns ett behov av styrning från centralt håll för att säkerställa att de 

lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter i 

nämnderna. En samordning av detta åligger Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen ser över möjligheten att utarbeta centrala riktlinjer för nämnder och bolag i 

syfte att säkerställa att lagstadgade principer för självkostnad och likställighet tas i beaktande 

vid framtagande av förslag till taxor och avgifter samt att dessa faktureras i enlighet med 

Kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen: Granskning av taxor och avgifter i 

Borås Stad, 2020-01-20 

   

 

Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret, revisionskontoret@boras.se 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Borås Stads revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/stadsrevisionen revisionskontoret@boras.se  033-35 71 54 

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 

Stadsrevisionen i Borås Stad har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen att Miljö- 
och konsumentenämndens, Fritids- och folkhälsonämndens, Förskolenämndens, Kulturnämndens 
och Vård- och äldrenämndens interna kontroll gällande debitering av taxor och avgifter inte är helt 
tillräcklig. Berörda nämnder bör genomföra åtgärder i enlighet med rekommendationer i bilagd rapport. 
Kommunstyrelsen bör säkerställa att de styrdokument, som beskriver hur arbetet med riskanalys och 
intern kontroll ska hanteras i nämnderna, kompletteras och uppdateras. 

I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att säkerställa 
att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. 
Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över sina rutiner 
för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer efterlevs. 
Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete. 

Det saknas till stor del dokumenterade rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras 
i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Granskningen visar att det finns brister i samtliga 
granskade nämnder när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande 
hantering av avgifter med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- och 
äldrenämnden. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identifierat brister bör 
tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör hantering 
av taxor och avgifter. Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller som 
säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut. 

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till 
granskningsresultaten i bilagd rapport med nämndspecifika bilagor.  

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna emotses senast 2020-04-29. 

Missiv
  2020-01-20

Kommunstyrelsen
Fritids- och folkhälsonämnden

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Miljö- och konsumentnämnden
Vård- och äldrenämnden

Sociala omsorgsnämnden
Förskolenämnden

Grundskolenämnden
Kulturnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Bill Johansson   
Ordförande första revisorsgruppen 

Ingwer Kliche 
Vice ordförande andra revisorsgruppen
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium 
AB att genomföra en fördjupad granskning av taxor och 
avgifter. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås 
Stads arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Granskningens två huvudfrågor är om den interna 
kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder 
är tillräcklig samt om nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen.

Intern kontroll 
Granskningen visar att den interna kontrollen gällande 
debitering av taxor och avgifter är tillräcklig i de nämnder 
där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar 
ställning till om hanteringen av taxor och avgifter utgör 
en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning 
gäller även när nämnden gör bedömningen att inte ta med 
det som ett kontrollmoment i den interna kontrollplanen. 

De nämnder där riskanalys inte genomförs eller 
dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter genomförd 
riskanalys utan motivering exkluderas från den interna 
kontrollplanen, bedömer vi brister i sin interna kontroll. 

Vidare bedömer vi det vara en brist att inte all relevant 
information kring hanteringen av riskanalyser och 
interna kontrollplaner har dokumenterats. De gällande 
styrdokumenten behöver kompletteras så att det 
säkerställs att samtliga nämnder får likvärdig, relevant 
och uppdaterad information om gällande rutiner. 

Vi rekommenderar att: 

• Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument 
som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna 
kompletteras och uppdateras 

• Miljö- och konsumentnämnden, grundat på 
en genomförd riskanalys, upprättar en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens 
verksamhet

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden 
och Kulturnämnden förstärker sitt arbete med 
den interna kontrollen genom att inkludera en 
bedömning om hanteringen av kundfakturor i 
sina riskanalyser 

• Vård- och äldrenämnden förstärker sitt 
arbete med den interna kontrollen genom 
att dokumentera motiveringen till varför 
kundfakturor inte inkluderas i den interna 
kontrollplanen

Självkostnads- och likställighetsprincipen
Granskningen visar att nivån för många av de taxor 
och avgifter som kommunen har ansvar för styrs av 
lagstiftning. Det finns dock exempel inom miljö, fritid 
och kulturområdet där kommunen bestämmer avgiftens 
storlek. 

Vår iakttagelse är att i samtliga granskade nämnder 
visade intervjupersonerna förståelse för och kännedom 
om de gällande principerna. Några nämnder uppvisade 
mindre kännedom om hur stor del av verksamheten som 
är avgifts- respektive skattefinansierad. Generellt görs 
det inte systematiska analyser av verksamheternas egna 
kostnader vid beräkning av avgifter (med undantag för 
Miljö- och konsumentnämnden) för att säkerställa att 
självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt gör samtliga 
tillfrågade bedömningen att det inte finns tveksamhet om 
att gränsen för självkostnad inte överskrids.

Trots avsaknaden av systematiska analyser för att 
säker ställa att nivån på taxor och avgifter i de berörda 
nämnderna är förenliga med självkostnadsprincipen och 
efterlever likställighetsprincipen, gör vi bedömningen att 
gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till 
kommunallagens bestämmelser om dessa principer. 

För att säkerställa att självkostnads- och likstäl lig hets-
principerna efterlevs finns det utvecklingsmöjlighet i de 
nämnder där taxor och avgifter ska vara ”skäliga” eller 
där fri prissättning gäller för att göra beräkningar på de 
egna kostnaderna. Vidare bedömer vi att det finns ett 
behov av styrning från centralt håll för att säkerställa att 
de lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning 
av taxor och avgifter i nämnderna. En samordning av detta 
arbete åligger Kommunstyrelsen.

Vi rekommenderar att:

• De granskade nämnderna ser över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter 
för att säkerställa att självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda

• Kommunstyrelsen utarbetar centrala riktlinjer 
för nämnderna för att säkerställa att de gällande 
principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor 
och avgifter

Rutiner, riktlinjer och processbeskrivning
Det finns brister i samtliga granskade nämnder när det 
gäller dokumentation av riktlinjer och anvis¬ningar 
kring hantering av avgifter, med undantag för Förskole-
nämnden och Grundskolenämnden.
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Vi rekommenderar att: 

• De granskade nämnderna, med undantag för 
Förskolenämnden och Grundskolenämnden, 
tillser att det upprättas tillräcklig dokumentation 
som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av taxor och avgifter

• Det finns brister i samtliga granskade 
nämnder, med undantag för Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Vård- och äldre-
nämnden, när det gäller rutiner och doku men-
tation av kontroller för avgiftshantering. 

Vi rekommenderar att:

• De granskade nämnderna, med undantag för 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och 
Vård- och äldrenämnden, tillser att det upprättas 
tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer 
att debiteringen av taxor och avgifter sker och att 
beräkningen blir korrekt

• Upprättade rutiner och kontrollernas resultat 
dokumenteras

Vår bedömning är att debitering av avgifter sker i 
enlighet med beslutade taxor och att debiteringen till 
stor del motsvarar underlaget. Granskningen visar att 
Samhällsbyggnadsnämndens rutiner för hantering av 
bygglovsavgifter innehåller risker för felaktig debitering. 

Vi rekommenderar att:

• Samhällsbyggnadsnämnden ser över sina rutiner 
och processer vid hantering av bygglovsavgifter 
för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i 
samtliga ärenden

• Det finns tillräckliga kontroller och uppföljning 
som säkerställer att avgifterna blir korrekt 
redovisade. 

Det saknas till stor del rutiner i Borås Stad som 
säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut. Vilket vi bedömer innebär 
en risk för ekonomisk skada för kommunen. 

Vi rekommenderar att:

• De granskade nämnderna inför rutiner som 
säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet 
med Kommunfullmäktiges beslut. 

Det finns däremot rutiner för bevakning av kundfakturor 
som är tillfredsställande. 
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1. Sammanfattning 
Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium AB att genomföra en fördjupad granskning 
av taxor och avgifter. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads arbete med taxor och 
avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. 

Granskningens två huvudfrågor är om den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom 
berörda nämnder tillräcklig samt om nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga 
med självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen.  

Intern kontroll 

Granskningen visar att den interna kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter är tillräcklig i 
de nämnder där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar ställning till om hanteringen av 
taxor och avgifter utgör en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning gäller även när 
nämnden gör bedömningen att inte ta med det som ett kontrollmoment i den interna kontroll-
planen.  

De nämnder där riskanalysen inte genomförs eller dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter 
genomförd riskanalys utan motivering exkluderas från den interna kontrollplanen, bedömer vi brister 
i sin interna kontroll.  

Vidare bedömer vi det vara en brist att inte all relevant information kring hanteringen av riskanalyser 
och interna kontrollplaner har dokumenterats. De gällande styrdokumenten behöver kompletteras 
så att det säkerställs att samtliga nämnder får samma, relevant och uppdaterad, information om 
gällande rutiner.  

Vi rekommenderar att:  

• Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna kompletteras och uppdateras.  

• Miljö- och konsumentnämnden, grundat på en genomförd riskanalys, upprättar en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens verksamhet.  

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kulturnämnden förstärker sitt arbete 
med den interna kontrollen genom att inkludera en bedömning om hanteringen av 
kundfakturor i sin riskanalys.  

• Vård- och äldrenämnden förstärker sitt arbete med den interna kontrollen genom att 
dokumentera motiveringen till varför kundfakturor inte inkluderas i den interna kontroll-
planen. 

Självkostnads- och likställighetsprincipen 

Granskningen visar att nivån för många av de avgifter och taxor som kommunen har ansvar för styrs 
av lagstiftning. Det finns dock exempel inom miljö, fritid och kulturområdet där kommunen 
bestämmer avgiftens storlek.  

Vår iakttagelse är att i samtliga av de granskade nämnder visade intervjupersonerna förståelse för 
och kännedom om de gällande principerna. Några nämnder uppvisade mindre kännedom om hur 
stor del av verksamheten som är avgifts- respektive skattefinansierad. Generellt görs det inte 
systematiska analyser av verksamheternas egna kostnader vid beräkning av avgifter (med undantag 
för Miljö- och konsumentnämnden) för att säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt 
gör samtliga tillfrågade bedömningen att det inte finns tveksamhet om att gränsen för självkostnad 
inte överskrids. 
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Trots avsaknaden av systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna är förenliga med självkostnadsprincipen och efterlever likställighetsprincipen, 
gör vi bedömningen att gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till kommunallagens 
bestämmelser om dessa principer.  

För att säkerställa att självkostnads- och likställighetsprinciperna efterlevs finns det utvecklings-
möjlighet i de nämnder där taxor och avgifter ska vara ”skäliga” eller där fri prissättning gäller för att 
göra beräkningar på de egna kostnaderna. Vidare bedömer vi att det finns ett behov av styrning från 
centralt håll för att säkerställa att de lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor 
och avgifter i nämnderna. En samordning av detta arbeta åligger Kommunstyrelsen. 

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna att se över sina rutiner för beräkning av avgifter och taxor för att 
säkerställa att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda. 

• Kommunstyrelsen att utarbeta centrala riktlinjer för nämnderna för att säkerställa att de 
gällande principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter. 

Rutiner, riktlinjer och processbeskrivning 

Det finns brister i samtliga granskade nämnder när det gäller dokumentation av riktlinjer och anvis-
ningar kring hantering av avgifter, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden.  

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden, att 
tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av taxor och avgifter. 

Det finns brister i samtliga granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden, Grundskole-
nämnden och Vård- och äldrenämnden, när det gäller rutiner för och dokumentation av kontroller av 
avgiftshantering.  

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna, med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- 
och äldrenämnden, att tillse att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som 
säkerställer att debiteringen av avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt.  

• Upprättade rutiner och kontrollernas resultat dokumenteras.  

Vår bedömning är att debitering av avgifter sker i enlighet med beslutade taxor och avgifter och att 
debiteringen till stor del motsvarar underlaget. Granskningen visar att Samhällsbyggnadsnämndens 
rutiner för hantering av bygglovsavgifter innehåller risker för felaktig debitering.  

Vi rekommenderar att:  

• Samhällsbyggnadsnämnden att se över sina rutiner och processen vid hantering av bygglovs-
avgifter för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i samtliga ärenden.  

Det finns tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir korrekt redovisade.  
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Det saknas till stor del rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut Vi bedömer att detta innebär en risk för ekonomisk skada för 
kommunen.  

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna att införa rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.  

Det finns däremot rutiner för bevakning av kundfakturor som är tillfredsställande.  
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2. Bakgrund  
Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium AB att genomföra en fördjupad granskning 
av taxor och avgifter.  

Från Qualitarium var huvudansvarig för granskningen Teodora Heim. Mattias Holmetun var projekt-
medarbetare och Roland Svensson kvalitetsansvarig.  

3. Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagar och lokala styrdokument bedöma om Borås 
Stads arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. 

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

• Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder tillräcklig? 
• Är nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen 

och likställighetsprincipen? 

Kontrollfrågor/kontrollmål: 

• Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor? 
• Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade?  
• Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag? 
• Överensstämmer upprättade fakturor med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad etc.)? 
• Finns det tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir korrekt 

redovisade? 
• Faktureras alla avgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut?  
• Sker det tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna?  

4. Ansvariga nämnder 
Ansvariga nämnder som berörs av granskningen är Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 

5. Avgränsningar 
Granskningen berör 2018-2019 års verksamhet och endast hanteringen av taxor och avgifter inom de 
berörda nämndernas förvaltningar. Processkartläggning och stickprov gjorts inom fem nämnders 
verksamheter. 

6. Metod 
Granskningen genomfördes med hjälp av dokumentstudier samt intervjuer.  

Intervjuer har genomförts med förvaltningschefer och tjänstepersoner inom de berörda 
verksamheterna.  

Dokumenten som inkluderades i studien är främst kommunens reglementen, riktlinjer och policys 
som berör avgifter och taxor. Vidare har protokoll från berörda nämnders sammanträde studerats 
och även protokoll och därtill hörande underlag från Kommunfullmäktige där taxor och avgifter har 
fastställts.  
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Stickprovskontroller och processkartläggningar har gjorts på fakturor från följande fem nämnder:  

- Förskolenämnden  
- Grundskolenämnden 
- Miljö- och konsumentnämnden 
- Samhällsbyggnadsnämnden 
- Vård- och äldrenämnden 

Antalet gjorda stickprov framgår av bilagor till denna rapport. Stickprovskontrollerna har genomförts 
i syfte att kunna upptäcka eventuella avvikelser, men också att undersöka hur arbetsrutinerna 
fungerar i praktiken. Rapporten har varit föremål för faktagranskning där de intervjuade personerna 
fick ta del av iakttagelserna.  

7. Revisionskriterier 
Revisionskriterier är gällande lagar och regler som ska ge en normativ grund för bedömningen av de 
iakttagelser som görs under granskningen.  

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

• Kommunallagen (2017:725) 2 kap 3 §, 5 §, 6 §, 6 kap 6 § 
• Socialtjänstlagen (2001:453) 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
• Skollagen (2010:800) 
• Plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 8 § 
• Lag om riksfärdtjänst (1997:735) 
• Trafikförordning (1998:127) 
• Miljöbalk (1998:808) (Miljö- och Konsument) 
• Kommunens reglementen och styrdokument 
• SKL:s mallar (Miljö- och Konsument) 

8. Disposition 
Kommande kapitel beskriver våra generella iakttagelser som gäller främst den centrala styrningen av 
hur taxor och avgifter hanteras i Borås Stad. Granskningens iakttagelser som specifikt berör 
respektive nämnd beskrivs i separata bilagor: 

• Bilaga 1 – Fritids- och folkhälsonämnden 
• Bilaga 2 – Förskolenämnden och Grundskolenämnden 

o Bilaga 2.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 2.2 Processkarta 

• Bilaga 3 – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
• Bilaga 4 – Kulturnämnden 
• Bilaga 5 – Miljö- och konsumentnämnden 

o Bilaga 5.1 Stickprovskontroll (Sekretessbelagd) 
o Bilaga 5.2 Processkarta 

• Bilaga 6 – Samhällsbyggnadsnämnden 
o Bilaga 6.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 6.2 Processkarta 

• Bilaga 7 – Sociala omsorgsnämnden 
• Bilaga 8 – Tekniska nämnden 
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• Bilaga 9 – Vård- och äldrenämnden 
o Bilaga 9.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 9.2 Processkarta 

9. Granskningens resultat 
Nedan beskrivna iakttagelser är en sammanfattning. För mer detaljerad beskrivning för respektive 
nämnd hänvisar vi till bilagorna 1-9.  

9.1. Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder tillräcklig? 

Iakttagelser 

• Fritids- och folkhälsonämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt 
intervjun är anledningen att man anser att risken är minimal att något fel skulle inträffa vid 
hanteringen. 

• Förskolenämnden och Grundskolenämnden 
Förskolenämndens och Grundskolenämndens interna kontrollplaner innehåller inga 
kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och avgifter. I Förskolenämndens riskanalys 
har raden för kundfakturor tagits bort och således finns hanteringen inte ens med bland 
relevanta risker. Grundskolenämnden bedömde risken vara under gränsen för att den ska tas 
med som ett kontrollmoment i planen. 

• Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har på raden kundfakturor noterats följande: ”Risk 
att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risk att debiterar fel person eller verksamhet. 
Bedömning: 4. Verksamheten skickar ut mycket få kundfakturor.” 

• Kulturnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt 
muntlig information beror detta på att nämnden bedömde risken vara liten. 

• Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan innehåller två kontrollmoment som 
berör hantering av taxor och avgifter: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering: Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risken att 

Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Kontroll av rätt fakturering, 
korrekta inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). Stickprov 150 
fakturor. Varje år 

• Kontroll av avtal och taxor: Risk att avtal och taxor inte följs. Kontroll att taxor är 
korrekta, avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontroll att taxor är korrekta, 
avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. Varje 
år 

 
Enligt riskanalysen baseras beslutet på att ta med dessa kontrollmoment på bedömningen 
att det föreligger en risk att dessa inträffar men också att det kan ge kännbara konsekvenser.  
 
Under granskningens gång ställde vi frågor gällande den första punktens relevans för miljö- 
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och konsumentnämnden (korrekta inkomstuppgifter inom äldreomsorg och funktionshinder-
verksamhet). Enligt tjänstepersonen som arbetar med den interna kontrollen är det troligt 
att formuleringen är kopierad från en annan nämnds riskanalys och interna kontrollplan.  
Trots detta genomfördes stickprovskontroller för 2018. I uppföljningen står följande att läsa: 
”En missad fakturering, två som är fakturerade för mycket, en som är fakturerad för lite. Ett 
beslut där det är fel belopp men rätt belopp är fakturerat. Förslag till åtgärder: Viktigt att 
dubbelkontrollera summan som ska faktureras. Viktigt att handläggarna kontrollerar så att 
rätt ihopräknat belopp på beslutet.” 

• Samhällsbyggnadsnämnden 
I nämndens riskanalys har följande risker tagits upp som berör taxor och avgifter: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering. Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut: Risken att 

Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Tas inte med i den interna 
kontrollplanen.   

• Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner 
mm) inte blir rätt fakturerade. Tas med i den interna kontrollplanen med följande 
motivering: Tidigare uppföljningar har visat god rutin i arbetet. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

I nämndens IK-plan finns följande kontrollmoment: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga 

tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) inte blir rätt fakturerade. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner 
mm) är rätt fakturerade.  
Kontroll: Stickprovsvisa kontroller 1-2% Varje år 

Enligt uppföljningen av den interna kontrollen för 2018 har stickproven genomförts. Följande 
analys finns: ”100 st kundfakturor och underlag har granskats under året med följande 
resultat: 99 st fakturor och underlag kontrollerades utan anmärkning 1 st underlag har 
felaktigt (felskrivet) belopp. Debiteringsunderlaget är rätt och rätt belopp har fakturerats. 
Kontrollen föranleder ingen åtgärd.” 

• Sociala omsorgsnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller ett kontrollmoment som berör hanteringen av 
kundfakturor, dock avser dessa fakturor annat än taxor och avgifter enligt information från 
förvaltningen. 

• Tekniska nämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. 
 
I nämndens riskanalys står följande kommentar kring kundfakturor: Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel 
person. Risk för att kunder debiteras för sent. Risk att fakturor inte skickas till kunderna. Tas 
inte med i den interna kontrollplanen med motiveringen: Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt inför kommande år. 
 
Det görs stickprovskontroller kontinuerligt av Ekonomiavdelningen, på 1-2 % utav antal 
manuella kundfakturor. Detta görs även om momentet inte ingår i den interna 
kontrollplanen för att få en god kontroll av materialet. Kontrollmomenten på kundfakturor 
görs 1-2 ggr per år. Kontroller för 2019 gjordes i mars (inga avvikelser noterades) samt juli 
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(inga avvikelser noterades). Kontrollunderlaget sparas fysiskt i pärm fram till att nästa 
kontroll görs. I den händelse avvikelse noteras i kontrollen, åtgärdas/rättas fakturan direkt 
samt lämnas information/utbildning till berörd personal på förvaltningen.  

• Vård och äldrenämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys för 2019 står följande gällande kundfakturor:  
”Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till brukarna. Finns risk för att brukare får 
fel på avgiftsbeslut och fel på fakturor om inte processen mellan verkställighet och 
beställarenheterna fungerar.” Bedömning blev att kundfakturor inte skulle tas upp i den 
interna kontrollplanen, utan att någon motivering framgår.  

Sammanfattande iakttagelser 

Kommunens gemensamma mall för riskanalys tar upp kundfakturor som en risk att beskriva och 
bedöma för varje enskild nämnd. Enligt information som vi har erhållit har det lämnats muntliga 
instruktioner om att risker där nämndens analys (sannolikhet x konsekvens) understiger 9 men ändå 
tas med i planen ska motiveras. På samma sätt ska de risker där analysens resultat överstiger 9 men 
nämnden väljer att inte ta med en kontrollmoment i planen ska motiveringen dokumenteras. Denna 
information framgår dock inte i någon skriftlig anvisning eller annat styrdokument.  

En schematisk sammanställning över nämndernas arbete med riskanalys och den interna kontrollen 
rörande taxor och avgifter framgår i följande tabell: 

Nämnd Risken hanteras 
i riskanalysen 

Sannolikhet x 
konsekvens 

Motivering finns Inkluderas i IK-
plan 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Nej Ej dokumenterat Nej Nej 

Förskolenämnden Nej Ej dokumenterat Nej Nej 
Grundskolenämnden Ja 6 Nej Nej 
Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

Ja 4 Ja Nej 

Kulturnämnden Nej Ej dokumenterat Nej Nej 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

Ja 4 Nej Ja 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Ja 6 respektive 8 Ja Ja 

Sociala 
omsorgsnämnden 

Ja 6 Nej Ja 

Tekniska nämnden Ja 4 Ja Nej 
Vård- och 
äldrenämnden 

Ja 8 Nej Nej 

 

Granskningen visar att alla utom Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kultur-
nämnden behandlar risken för hantering av kundfakturor i sin riskanalys.  

De nämnder som tar upp kundfakturor som ett kontrollmoment i sin interna kontrollplan är Miljö- 
och konsumentnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Alla tre 
nämnder gör kontroller genom stickprov. Tekniska nämnden utför stickprovskontroller på 
kundfakturor trots att det inte står med i den interna kontrollplanen.  
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I Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan står det felaktigt en åsyftning till Vård- och 
äldrenämndens verksamhetsområde som beskrivs som ”Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet)”. Trots det har man genomfört de 150 
stickprovskontrollerna som står i den interna kontrollplanen på fakturor från den egna nämndens 
verksamhetsområden.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen gällande debitering av taxor och 
avgifter är tillräcklig i de nämnder där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar ställning till 
om hanteringen av taxor och avgifter utgör en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning 
gäller även när nämnden gör bedömningen att inte ta med det som ett kontrollmoment i den interna 
kontrollplanen. När bedömningen grundar sig till exempel på erfarenhet om att inga eller få 
avvikelser har upptäckts vid tidigare kontroller bedömer vi det som ett giltigt resonemang.  

De nämnder där riskanalysen inte genomförs eller dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter 
genomförd riskanalys utan motivering exkluderas från den interna kontrollplanen, bedömer vi brister 
i sin interna kontroll.  

Den interna kontrollplanen i Miljö- och konsumentnämnden innehåller en hänvisning till en annan 
nämnds verksamhetsområde. Enligt vår bedömning tyder detta på att nämndens arbete med det 
interna kontrollsystemet inte är tillräckligt. Vidare bedömer vi det vara en brist att det utförs stick-
provskontroller trots detta. Det kan ifrågasättas om en analys av kontrollkostnad och kontrollnytta 
har gjorts i detta fall. Att utföra kontroller som inte är avsedd för den aktuella nämndens verksamhet 
utgör en risk för att andra viktigare kontroll-moment prioriteras bort. 

Vidare bedömer vi det vara en brist att inte all relevant information kring hanteringen av riskanalyser 
och interna kontrollplaner har dokumenterats. De gällande styrdokumenten behöver kompletteras 
så att det säkerställs att samtliga nämnder får samma, relevant och uppdaterad, information om 
gällande rutiner.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att  

• Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna kompletteras och uppdateras.  

• Miljö- och konsumentnämnden, grundat på en genomförd riskanalys, upprättar en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens verksamhet.  

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kulturnämnden förstärker sitt arbete 
med den interna kontrollen genom att inkludera en bedömning om hanteringen av 
kundfakturor i sin riskanalys.  

• Vård- och äldrenämnden förstärker sitt arbete med den interna kontrollen genom att 
dokumentera motiveringen till varför kundfakturor inte inkluderas i den interna 
kontrollplanen.  
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9.2. Är nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga med självkostnads-
principen och likställighetsprincipen? 

Om självkostnadsprincipen 

Kommunallagens (2017:725) 2 kap 5 § stadgar att kommuner har rätt att ta ut avgifter. 6 § stadgar 
självkostnadsprincipen: ”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.” 

Självkostnadsprincipen innebär att en kommun inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller, det vill säga 
kommunens självkostnader. Självkostnadsprincipen innebär inte att avgifterna aldrig får överstiga 
kostnaderna. Avgiftsuttaget grundar sig ofta på kalkylerade kostnader, med flera osäkra 
komponenter, där det inte är möjligt att alltid uppnå en fullständig överensstämmelse mellan 
kostnader och avgifter. Ett överuttag av avgifter godtas så länge avgifterna inte kan sägas väsentligen 
överstiga den beräknade självkostnaden. 

För allt avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen gäller att beräkningen av avgifter och kostnader 
måste vara försvarlig, och att avgifterna korresponderar mot endast verkligt motiverade kostnader 
som föranleds av den berörda verksamheten. 

Om likställighetsprincipen 

Kommunallagens (2017:725) 2 kap 3 § stadgar likställighetsprincipen: ”Kommuner och landsting ska 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” 

I fråga om kommunala avgifter innebär likställighetsprincipen att sådana inte utan särskilt 
författningsstöd får bestämmas till olika belopp beroende på konsumenternas betalningsförmåga i 
det enskilda fallet (kommentar till KL 2011, sida 74). Bestämmelsen innebär att särbehandling av 
vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva 
grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika 
prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma 
avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för 
samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. 
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader 
mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop 1993/94:188 s 
87 och Petersén m fl s 65-66). 

Iakttagelser 

Nivån för många av de avgifter och taxor som kommunen har ansvar för styrs av lagstiftning. Exempel 
på sådana är avgifter för skolskjuts och färdtjänst. Andra avgifter styrs av lagstiftning genom att det 
finns ett lagstadgat maxbelopp, till exempel för äldreomsorg. För andra avgifter är det praxis att ha 
en maxtaxa, till exempel när det gäller avgift för barnomsorg eller fritidshem. Avgifter kan även 
regleras i lag så att de ska täcka kommunens egna kostnader, till exempel avgift för bygglov.  

En del avgifter finns det dock utrymme för kommunen att bestämma om. Sådana är till exempel vissa 
avgifter inom miljö, fritid och kulturområdet. Vi vill betona att beslut om dessa är en högst politisk 
fråga och i vilken grad en kommun önskar finansiera sin verksamhet genom skatteintäkter kontra 
avgifter är ett i grunden ideologiskt ställningstagande.  
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Vår iakttagelse är att i samtliga av de granskade förvaltningarna visade intervjupersonerna förståelse 
för och kännedom om de gällande principerna.  

Det vanligaste svaret på frågan om hur nämnden säkerställer att avgifterna lever upp till självkost-
nadsprincipen var att verksamhetens kostnader i samtliga områden överstiger intäkterna.  

Samtidigt visar vår granskning att i några nämnder har man mindre förståelse för hur stor del av 
verksamheten som är avgifts- respektive skattefinansierad. I till exempel Miljö- och konsument-
förvaltningen pågår idag ett arbete med att göra kalkyler för att nämnden ska få ett relevant 
underlag för sin bedömning och sitt beslut kring avgifterna. I Tekniska nämnden genomför man 
omvärldsanalyser för att se att de nivåerna som kommunen har på sina avgifter inte ligger högre än i 
andra jämförbara kommuner.  

Generellt visar granskningen att det inte görs systematiska analyser av verksamheternas egna 
kostnader vid beräkning av avgifterna (med undantag för ovan beskrivning om Miljö- och konsument-
nämnden) för att säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt gör samtliga tillfrågade 
bedömningen att det inte finns tveksamhet om att gränsen inte överskrids.  

Gällande likställighetsprincipen svarade nästan samtliga intervjuade att det inte förekommer några 
undantag för gällande regler för avgifter, vilket säkerställer likställigheten och likabehandlingen av 
medborgarna. Som exempel på särbehandling kan Fritids- och folkhälsoförvaltningen nämnas, där 
ungdomsföreningar får hyra lokaler utan avgift. Det beskrivs dock som ett medvetet val i linje med 
nämndens och Fullmäktiges mål. Vid Kulturförvaltningen, vid uthyrning av lokaler, behöver det tas 
hänsyn till att inte konkurrera med andra aktörer, varför avgiften snarare bestäms på marknads-
mässiga grunder.  

Generellt visar granskningen att det inte görs systematiska analyser av verksamheterna för att säker-
ställa att gällande avgifter inte gynnar eller missgynnar vissa kommunmedlemmar.  

Bedömningar och rekommendationer 

Trots avsaknaden av systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen och efterlever likställighetsprincipen gör vi 
bedömningen att gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till kommunallagens 
bestämmelser om dessa principer. Vi bedömer att gällande nivåerna på taxor och avgifter i Borås 
Stad är rimliga och något lägre på vissa områden än i andra kommuner.  

Vi bedömer dock att det finns en utvecklingsmöjlighet i de nämnder där taxor och avgifter ska vara 
”skäliga” eller där fri prissättning gäller för att göra beräkningar på de egna kostnaderna. Vi ser 
positivt på det pågående arbetet som pågår i Miljö- och konsumentförvaltningen med att göra 
analyser av resursåtgång om handläggarnas tidsåtgång per ärende.  

Vidare bedömer vi att det finns ett behov av styrning från centralt håll för att säkerställa att de 
lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter i nämnderna. En 
samordning av detta arbeta åligger Kommunstyrelsen. 

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder ser över sina rutiner för beräkning av avgifter och taxor för att 
säkerställa att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda. 

• Kommunstyrelsen utarbetar centrala riktlinjer för nämnderna för att säkerställa att de 
gällande principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter.  
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9.3. Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor? 

Iakttagelser 

Vår granskning har fokus på förvaltningarnas processer med att ta fram debiteringsunderlag och 
fakturaunderlag, fram till att underlaget överlämnas till ekonomienheten.  

Granskningen visar att de flesta av processerna som avser debitering av avgifter inte finns 
dokumenterade. En del av processerna är helt systemberoende, det vill säga det befintliga IT-stödet 
föreskriver en viss hantering. Samtidigt är vår iakttagelse att många av arbetsflödena innehåller 
manuella moment som är beroende av handläggarens kunskaper och erfarenheter. Granskningen 
visar att de allra flesta verksamheter i kommunen inte har dessa processer och rutiner 
dokumenterade eller att befintlig dokumentation inte är uppdaterad. Det finns dock undantag, som 
gott exempel kan Förskolenämnden och Grundskolenämnden  nämnas där Förskoleförvaltningen 
(som hanterar avgifterna för både förvaltningarna) har samtliga rutiner för hantering av avgifter 
dokumenterade.  

Vi har fått information om att det i flera förvaltningar pågår arbete med att dokumentera och 
kvalitetssäkra arbetsrutinerna kring debitering och fakturahantering.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att det finns brister i samtliga granskade nämnder när det gäller 
dokumentation av riktlinjer och anvisningar kring hantering av avgifter, med undantag för Förskole-
nämnden och Grundskolenämnden. Vi bedömer detta vara en allvarlig risk för verksamheterna, 
eftersom processer som är beroende av enstaka tjänstepersons kunskaper är sårbara och kan orsaka 
stor skada ifall denna person lämnar verksamheten.   

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden, tillser 
att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av avgifter och taxor.  

9.4. Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade?  

Iakttagelser 

Gällande dokumentation av arbetsflöden hänvisar vi till frågan ovan.  

Gällande dokumentation av kontrollerna konstaterar vi att de stickprovskontroller som föreskrivs i de 
interna kontrollplanerna genomförs och dessa finns dokumenterade.  

Andra kontroller som har som syfte att säkerställa att avgifterna blir debiterade och blir korrekt 
debiterade finns endast i ett fåtal nämnder. Förskolenämnden och Grundskolenämnden kan återigen 
nämnas som ett gott exempel, liksom Vård- och äldrenämnden som har en systematisk kontroll av 
brukarnas inkomstuppgifter.  

I Samhällsbyggnadsnämnden har vi uppmärksammat ett mer systematiskt fel vid den manuella 
hanteringen av bygglovsavgifter, där den mall som används tycks utgöra en risk för felaktig 
beräkning. Förvaltningen utför dock stickprovskontroller av ärendehandläggning månadsvis.  

I övrigt hänvisade samtliga verksamheter till den ekonomiska uppföljningen som görs.  



 

 15 

Generellt kan nämnas att de stickprovskontroller som vi genomförde i samband med denna 
granskning visade få felaktigheter.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att det, med undantag för Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden, finns brister i samtliga granskade nämnder när 
det gäller rutiner för och dokumentation av kontroller av avgiftshantering. Vi bedömer detta vara en 
risk för att avgifterna beräknas fel eller att debitering inte sker. Vi ser positivt på det pågående 
utvecklingsarbetet inom Vård- och äldreförvaltningen som ska säkerställa hanteringen av avgifter och 
kontroller i Vård- och äldrenämnden samt inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområden.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- 
och äldrenämnden, tillser att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer 
att debiteringen av avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt och att dessa 
rutiner samt kontrollernas resultat dokumenteras.  

9.5. Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag? 

Iakttagelser 

Granskningen har inte påvisat några fall där underlag för fakturering avvek från beslutad avgift.  

Bedömningar  

Vår bedömning är att debitering av avgifter görs på beslutade taxor och avgifter.  

9.6. Överensstämmer upprättade fakturor med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad 
etc.)? 

Vi hänvisar till de genomförda stickprovskontrollerna och konstaterar att felaktigheter upptäcktes 
endast inom debiteringen av bygglovsavgifter.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att debiteringen till stor del motsvarar underlaget.  

Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens rutiner för hantering av bygglovsavgifter innehåller 
risker för felaktig debitering.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Samhällsbyggnadsnämnden ser över sina rutiner och processen vid hantering av 
bygglovsavgifter för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i samtliga ärenden.  
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9.7. Finns det tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir 
korrekt redovisade? 

Iakttagelser 

Redovisning av avgifter görs av Redovisningsenheten och är en ren ekonomifunktion. I de fall där en 
risk kan föreligga, till exempel vid samfakturering av avgifter från Förskolenämnden och Grundskole-
nämnden, finns det rutiner för att konteringen blir korrekt i ekonomisystemet. Detta sker genom att 
de olika avgifterna hanteras och redovisas separat både på debiteringsunderlaget och på fakturan.  

Uppföljning av redovisningen görs i samband med månads- och tertialuppföljningarna.  

Bedömningar 

Vår bedömning är att det finns tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna 
blir korrekt redovisade.  

9.8. Faktureras alla avgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut?  

Iakttagelser 

Granskningen visar att det inte görs några systematiska kontroller i verksamheterna av att alla 
avgifter blir debiterade. Det finns dock exempel där man gör en årlig genomgång för att säkerställa 
att ingen debitering missas till exempel vid hanteringen av tillsynsavgifter för serveringstillstånd. I 
Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning, i ovan nämnd hantering av bygglovsavgifter hanterar man 
felaktig beräkning mot kund genom att kunden alltid får betala avgiften som står i beslutet, även om 
denna är lägre än vad den borde vara. I omvänt fall, om beslutet skulle innehålla en högre avgift än 
vad den borde vara, betalar kunden den lägre avgiften.   

Bedömningar och rekommendationer 

Mot ovan bakgrund bedömer vi att det saknas rutiner i Borås Stad som ska säkerställa att alla avgifter 
faktureras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär en risk för ekonomisk skada för 
kommunen.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder inför rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut.  

9.9. Sker det tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna?  

Iakttagelser 

Bevakning av att utsända fakturor blir betalda hanteras av Redovisningsservice på Servicekontoret. 
Gällande obetalda fakturor har kommunen idag ett avtal med Intrum Justitia som som hanterar och 
betalningsbevakar kommunens förfallna fordringar.  

Bedömningar 

Vår bedömning är att bevakning av kundfakturor är tillfredsställande.  
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Bilaga 1 – Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen hanterar följande taxor och avgifter: 

• Badavgifter 
• Hyror idrottsanläggningar 
• Träffpunkt Simonsland dagcenterverksamhet 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Badavgifterna avser inträde till badanläggningar och betalas vid kassan. Det kan vara engångsinträde, 
klippkort eller årskort eller någon annan form av rabattkort. Brukaren/gästen betalar således vid 
köptillfället. När skolor besöker anläggningen så fakturerar varje badanläggning skolorna för bad. 
Badavgiften betalas då inte på plats. Detta förfarande görs även med flera företag som väljer att 
sponsra sina medarbetare för fria bad. 

Hyror idrottsanläggningar avser uthyrning av kommunens olika anläggningar. Systemet bygger på att 
man lägger en bokningsförfrågan som sedan handläggs av en tjänsteperson. Bokningar kommer 
också in via telefon och e-post. Bokningen i systemet genererar automatiskt ett underlag för 
fakturering. Några manuella bokningar eller parallell hantering förekommer inte.  

Faktureringen sker på två sätt. Det ena är direkt från bokningssystemet InterbookGo (Iggo) (främst 
uthyrning av hallar och planer) det andra är manuell fakturering genom ekonomisystemet Agresso. 
När det gäller uthyrning av hallar och planer så beror det fakturerade beloppet på hur mycket en 
enskild förening bokat. Faktureringen via InterbookGo görs månadsvis. Den totala intäkten som avser 
uthyrning av idrottshallar och planer (ej simhallar), ”tillfälliga lokalupplåtelser” och som specificeras 
som ”tränings- och arrangemangsavgifter” var för 2018 ca 7200 tkr. Den största enskilda fakturerade 
posten var ca 133 tkr. När det gäller manuell fakturering av lokalkontrakt under kategorin ”tillfälliga 
lokalupplåtelser”/”lokalkontrakt” så var summan ca 8 000 tkr för 2018 (däri ingår dock intäkter med 
utgångspunkt i något avtal). Den största enskilda fakturerade posten var ca 330 tkr.  

Gällande Träffpunkt Simonsland har nämnden har tagit beslut att bidragsberättigade föreningar inte 
ska betala taxa under ordinarie öppettider. Bokningarna sker i Bookitwise där föreningslivet priori-
teras före externa bokare. Fakturering sker enligt Fritids- och folkhälsoförvaltningens ekonomi-
rutiner. 

Beslut om avgifterna 

Avgifternas storlek beslutas av nämnden årligen i samband med beslutet om budgeten. Taxorna 
beslutas som ett separat ärende i vår nämnd någon gång under hösten året innan taxorna ska börja 
gälla. Beslutet skickas till Kommunstyrelsens diarium för kännedom. Dessa taxor och avgifter beslutas 
inte i Kommunstyrelsen eller i Kommunfullmäktige. 

Gällande taxor och avgifter framgår av dokumentet ”Taxor och avgifter 2019” som finns tillgängligt 
på kommunens hemsida. Därutöver finns det separata avtal, till exempel olika former av 
lokalkontrakt med föreningar och företag. 
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Avgifternas storlek samt hänsyn till självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen 

Vid uthyrning av idrottsanläggningarna har föreningar en subventionerad taxa utifrån kommunens 
beslut om att ungdomsverksamhet ska vara prioriterad. Företag och privatpersoner har därför en 
högre taxa. Under de senaste 5-6 åren har taxorna för uthyrning av idrottsanläggningarna höjts 
regelbundet med mellan 1-3% årligen för att balansera mot de internt ökade kostnader som dels 
Servicekontoret (vaktmästare) och dels Lokalförsörjningsförvaltningen (ökade hyror) ger. Tidigare år 
stod taxorna still ett antal år och höjdes med ca 10% på en gång. Genom att höja successivt så ges 
föreningarna bättre förutsättningar för att klara sina verksamheter. 

Avgifterna för andra gällande uthyrning på Träffpunkt Simonsland har jobbats fram genom omvärlds-
bevakning, det vill säga en jämförelse av taxor och avgifter för andra lokaler som är jämförbara med 
de som Träffpunkt Simonsland ska hyra ut. Vid beräkning av avgiften har även konkurrensneutralitet 
gentemot näringslivet tagits i beaktande. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Bokningssystemet genererar fakturor utifrån de bokningar som finns inlagda i systemet. Ingen 
hantering sker manuellt.  

Det sker en kontinuerlig uppföljning av budgeterade intäkter mot faktiskt utfall. Uppföljningen är en 
del av den ekonomiska uppföljningen.  

Enligt förvaltningsledningen görs det kontinuerlig översyn av arbetssätt och rutiner. Dokumenterade 
rutinbeskrivningar för hantering av avgifter finns inte.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt intervjun är 
anledningen att man anser att det finns väl inbyggda system för att kontrollera om en faktura har 
betalas eller inte. Därför bedömer man det inte vara en uppenbar risk. 
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 Bilaga 2 – Förskolenämnden och Grundskolenämnden 
 

Förskolenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Barnomsorgsavgifter 
• Barnomsorgsavgifter – retroaktiva 

Grundskolenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Fritidshemsavgifter 
• Avgifter för förstörda digitala verktyg 
• Avgift för tillfälliga lokalupplåtelser 
• Utköp av digitala verktyg efter avtalstid 

I dokumentet Taxor och avgifter benämns barnomsorgsavgifter och fritidshemsavgifter för ”Taxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg”.  

Fritidshemsavgifter hanteras av Förskoleförvaltningen, varför vi valde att redovisa dessa två nämnder 
samtidigt.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade avgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 2.1. Vidare har en 
processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av barnomsorgsavgifter, vilken 
framgår av Bilaga 2.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

Under 2018 har det ställts ut totalt 76 642 st fakturor för månatliga barnomsorgsavgifter, till ett 
värde av 84 587 859 kr. 

Förskoleförvaltningen hanterar avgifterna för barnomsorg och fritidshem. Samfakturering sker till 
vårdnadshavare, det vill säga att en vårdnadshavare får månatligen en faktura, även om denna har 
barn både på förskola och fritidshem.  

Debiteringen av avgifter för barn i förskola och skola baseras på information som vårdnadshavaren 
själv lägger in i systemet (inkomst och barnens schema). Debitering av avgifter sker månadsvis, i 
mitten av månaden för innevarande period. Förvaltningen har utarbetade och dokumenterade 
rutiner för hantering av avgifter och för hur debitering ska ske. Rutinbeskrivningarna som vi har 
granskat visar att dokumenten är uppdaterade och tydligt beskriver hur handläggaren steg för steg 
ska arbeta för att säkerställa att debitering sker och att det hanteras korrekt.  

Beslut om avgifterna 

Beslut om barnomsorgsavgiften och avgiften för fritidshem bereds av respektive nämnd och lämnas 
sedan till kommunfullmäktige som fastställer avgifterna. Fullmäktiges beslut om ”Taxa för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk omsorg” är fattat i 2015 och gäller från den 1 januari 2016.   

Avgifternas storlek 

Enligt Skollagens (2010:800) bestämmelser ska skolan vara i huvudsak fri från avgifter, men det finns 
undantag. En kommun (eller annan huvudman) får ta ut en avgift för att ta emot ett barn i förskolan. 
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Både kommunala och fristående fritidshem får ta ut en avgift för att ett barn ska tas emot i 
fritidshemmet. Avgiften ska vara skälig. Borås Stad, liksom alla svenska kommuner, använder sig av 
en maxtaxa idag. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli och att när en familj 
betalar den högsta tillåtna avgiften. Enligt Skollagen ska maxtaxan som kommunen tillämpar gälla 
även för fritidshemmen i kommunen.  

Avgifterna som tillämpas i Borås Stad finns tillgängliga på kommunens hemsida: 

Förskoleavgift 
Omsorgstimmar/vecka Avgift Avgift Avgift 
 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
-15 1,5% 1,0% 1,0% 
15-30 2,25% 1,5% 1,0% 
30- 3,0% 2,0% 1,0% 

 

Förskoleavgift 3-5-åringar 
Omsorgstimmar/vecka Avgift Avgift Avgift 
 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
-15 1,5% 1,0% 1,0% 
15-30 2,25% 1,5% 1,0% 
30- 3,0% 2,0% 1,0% 

 

Avgiftstak förskoleavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
1 425 kr/månad 950 kr/månad 475 kr/månad 

 

För fritidshem påverkas inte avgiften av barnens ålder eller schema, utan inskrivna barn betalar avgift 
enligt följande: 

Fritishemsavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
2,0% 1,0% 1,0% 

 

Avgiftstak fritidshemsavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
950 kr/månad 475 kr/månad 475 kr/månad 

 
Gällande hänsyn till att avgiften ska vara skälig så kan det nämnas att andra kommuner (till exempel 
Göteborg och Jönköping) har liknande avgiftsmodeller och samma maxtaxa.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningen genomför ett antal kontroller i samband med månadskörningen av avgifterna:  

• Kontroll av samboskap samt icke-samboskap 
• Kontroll av felloggar i körning 
• Kontroll av fördelning av barnomsorgsavgift vid delad placering (skilda föräldrar) 
• Kontroll av taxekategori utifrån schema och ålder (taxekategorin styr delvis avgiften) 
• Kontroll att snittid är registrerad (får ej vara tomt) 
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• Kontroll av att alla hushållets barn beräknas på samma inkomstgrund 
• Kontroll av att syskonrabatten är korrekt (utifrån att alla hushållets barn står på samma 

faktura) 
• Kontroll av dagjournaler (närvaro/frånvaro) 

Utöver dessa kontroller har förvaltningen kontakt med rektorer och personal där de är behjälpliga 
med att meddela eventuella felaktigheter på barnets placering. Alla Borås Stads förskolor och 
fritidshem har utsedda personer som har tillgång till IST Förskola/Fritidshem där de har möjlighet att 
ta del av information kring barnets placering och familjeförhållande. Det åligger rektorer och 
personal på enheterna att t.ex. kontrollera att alla barn på enheten är inskrivna, att de har rätt 
schema samt att de som nyttjar platsen är de som fakturan beräknas på.  

Vidare har IT-systemet inbyggda funktioner som varnar för eventuella fel, varningar som inte går att 
ignorera.  

Förvaltningen genomför också årsvis en inkomstkontroll av vårdnadshavarna. Vid avvikelser justeras 
debiterade avgifter i efterhand. Det gäller både om vårdnadshavaren har betalat för mycket eller för 
lite. Denna kontroll sker dock först efter att Skatteverket har fastställt inkomsterna, vilket ger en 
fördröjning på två år. År 2019 uppgår det preliminära antalet fakturor som kommer gå ut för de 
retroaktiva barnomsorgsavgifterna avseende år 2017 till 3125 st.  

Intern kontroll 

Förskolenämndens och Grundskolenämndens interna kontrollplaner innehåller inga kontrollmoment 
som berör hanteringen av taxor och avgifter. I Förskolenämndens riskanalys har raden för 
kundfakturor tagits bort och således finns hanteringen inte ens med bland relevanta risker. 
Grundskolenämnden bedömde risken vara under gränsen för att den ska tas med som ett 
kontrollmoment i planen.  

Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter. De avvikelser som noterades kunde 
förklaras (till exempel korrigeringar av avgift från andra månader, ändrat schema eller delade 
avgifter). 

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut så att de skulle innehålla båda fakturor där enbart 
förskoleavgift ingick, enbart fritidshemsavgift ingick och där båda avgifterna ingick.  

 

  
 

 

 

 



 
 

 Action Dokument Risk Kontroll 
1. Registrering av 
inkomst och schema 

Vårdnadshavaren registrerar i 
systemet Självservice hushållets 
bruttoinkomst samt önskat 
schema för barnen. Samtliga 
barn registreras i samma 

 Felaktiga inkomstuppgifter. 
 

Vårdnadshavaren 
 



system, oavsett om de går på 
förskola eller fritidshem.   

2. Barnen går på 
förskola eller på 
fritidshem 

Barnen går på förskola eller 
fritidshem var deras närvaro 
registreras.  
 
Barnens närvaro och frånvaro 
registreras på manuella 
dagjournaler. 

 Schemat avviker från faktisk 
närvaro. 

Skolorna 

3. Debiterings-
underlag 

Handläggaren på förskole-
förvaltningen skapar månadsvis 
debiteringsunderlag. 
 
Vårdnadshavarens uppgivna 
schema ligger till grund för 
förskoleavgiften. Fritidshems-
avgiften baseras enbart på 
placering.  
 
Justeringar görs i efterhand 
genom att debitera mertid vid 
högre närvaro i förskolan, men 
inte om barnet haft en lägre 
faktisk närvaro mot schema. 

Debiteringsunderlag  Handläggare 

4. Faktura skapas Baserad på debiterings-
underlaget skapas det en 
faktura av ekonomiavdelningen. 
Det skapas en faktura per 
vårdnadshavare, oavsett hur 

Faktura   



många barn som denne har på 
förskola och eller fritidshem. 

5. Faktura till 
vårdnadshavaren 

Fakturan skickas till vårdnads-
havaren runt den 20:e varje 
månad, som ska vara betald den 
sista innevarande månad.  

Faktura   

6. Betalning Vårdnadshavaren erlägger 
betalning för fakturan 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsservice 

7. Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas.  
Betalning redovisas för den 
förvaltning som debiterade 
avgiften.  
 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder). 
 
Handläggaren skickar också brev 
till vårdnadshavaren vid ute-
bliven betalning av barnom-
sorgsavgift med varning om 
uppsägning.  

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsservice 
 

8. Inkomstkontroll 
och efterfakturering 

Årligen gör förvaltningen en 
avstämning av vårdnads-
havarnas inkomster hos 
Skatteverket för inkomster två 
år tidigare.  

 Utebliven efterkontroll. 
 

Handläggaren 

9. Ev. faktura eller 
utbetalning 

Vid avvikelse från den inrappor-
terade inkomsten görs en 

Faktura eller utbetalning Vårdnadshavarna inte längre 
går att debitera. 

Handläggaren och 
redovisningsservice 



korrigering i efterhand av de 
debiterade avgifterna, antingen 
som en faktura eller som en 
utbetalning till vårdnads-
havarna. 
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Bilaga 3 – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 

Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 1 § stadgar att ”Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär 
medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande 
barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller 
därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett 
familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. 
För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.” Den avgift som kommunen 
får ta ut av den som vårdas för missbruksproblematik på HVB-hem, i familjehem eller LVM-hem får 
högst uppgå till 80 kr/dag. För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen 
enligt lagen ta ut skälig ersättning. För IFO Vuxens målgrupp berörs här till exempel placeringar på 
stöd- och omvårdnadsboenden. Också vid denna form av insats kan kommunen ta ut en egenavgift 
som högst uppgår till 80 kr/dag.  

Vidare anger samma lag att föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader när ett barn under 18 år får vård utom det egna hemmet. Om de framräknade beloppen 
bedöms oskäliga i förhållande till respektive förälders ekonomiska förmåga, sociala situation eller för 
att de exempelvis står för vissa av barnets kostnader kan ersättningen jämkas till en skälig nivå. 
Jämkning kan ske redan från början eller vid ett senare tillfälle. 

Mot ovan bakgrund tar Individ- och familjeomsorgsnämnden ut följande taxor och avgifter: 

• Avgift boendestöd/övergångsbostäder 
• Avgift  för ungdomsboende 
• Lokalhyror tillfälligt boende 
• Avgift för placerat barn 
• Äldreomsorgsavgifter öppen vård 
• Bostadshyror, servicehus för missbrukare 
• Avgifter Institutionsvård, SoL 
• Avgift familjehem och jourhem, barn o ungdomsvård 
• Avgifter specialboende för personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Antalet fakturor som förvaltningen hanterar är relativt få: 

Avgifter barn och ungdomsvård 
  

ca 58 fakturor i månaden, ca 696 per/år 
Summa 2018: 495 000 kr 

Avgifter Specialboende för personer 
med psykisk ohälsa och 
beroendeproblematik 
  

ca 12 fakturor i månanden, ca 144 fakturor per/år 
Avgiften avser hyra av lägenhet och är samma som 
vad hyran kostar. 
Summa 2018: 864 000 kr  

Avgifter Institutionsvård SOL ca 9 fakturor i månaden, ca 108 fakturor per/år 
Vårdavgiften är 80 kr/dygn 
Summa 2018, 174 000 kr 

Avgifter tillfälligt boende ca 20 fakturor i månaden, ca 240 fakturor per/år 
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Avgiften avser mat och lägenhetshyra och är ett 
självkostnadspris.  
Summa 2018: 328 000 kr 

Avgifter boendestöd/övergångsbostäder 
  

ca 74 fakturor i månaden, ca 888 fakturor per/år 
Avgiften avser lägenhetshyra och är ett 
självkostnadspris.  
Summa 2018: 4 110 000 kr 

Bostadshyror, servicehus för 
missbrukare/äldreomsorgsavgifter 
  

ca 72 fakturor i månaden, ca 864 fakturor per/år 
Avgifterna avser hemtjänstavgift och eller 
hemsjukvård och beräknas enligt Vård- och 
äldrenämndens gällande taxor. Avgifterna kan också 
avse lägenhetshyra eller mat som är 
självkostnadspriser.  
Summa 2018: 2 991 000 kr 

 

Avgifterna hanteras på respektive verksamhetsdelar. Vid intervjun framkom det att det finns rutiner 
för hantering av avgifter, men dessa är inte dokumenterade, med undantag för rutinbeskrivningen 
för hantering av avgifter för barn- och ungdom samt av egenavgifter.  

Egenavgifter beslutas av socialsekreterare och hanteras av socialassistent. Socialassistent skapar 
fakturaunderlag månatligt efter beslutade perioder och lämnar den 5:e -7:e varje månad underlag för 
fakturering av egenavgifter till enhetschef för underskrifter. Enhetschef lämnar påskrivna faktura-
underlag till ekonomienheten, som den 10:e -12:e varje månad skickar ut faktura avseende egen-
avgiften till den enskilde. 

För hanteringen av avgifter för barn och unga finns också en rutinbeskrivning som steg för steg anger 
vem som ska vidta åtgärder och vem som ska fortsätta hanteringen. Dokumentet anger också rutiner 
för uppföljning som ska göras rutinmässigt.  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna gällande kommunens stöd- och hjälpinsatser Socialtjänstlagen (2001:453). Avgifterna 
regleras även i Socialtjänstförordningen (2001:937). Vidare stadgar Socialförsäkringsbalken 
(2010:110) förmånerna vid verkställighet i anstalt eller vård på institution. Individ- och familje-
omsorgsnämnden fattar beslut om vissa avgifter och Kommunfullmäktige fastställer dessa. Till 
exempel fattades beslut om höjning av avgiften för mat på stödboendet senast i augusti 2019.  

Avgifternas storlek 

Avgifternas storlek är till stor del reglerad i lagstiftning. Beräkningen för avgifterna som berör 
ersättning för placerade barn utgår från SKL:s cirkulär 2006:54 – ”Beräkning av föräldrars ersättning 
till kommunen för placerade barn under 18 år”. Gällande hyror tillämpar kommunen självkostnads-
principen, det vill säga man debiterar samma avgift som hyran kostar. Likaså beräknas avgiften för 
mat så att den ska täcka den faktiska kostnaden. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Rutinbeskrivningarna som nämns ovan innehåller vissa rutiner för att säkerställa korrekt hantering. 
Samtidigt sker debitering från olika verksamhetsdelar, och någon central, gemensam rutin finns inte.  
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Vid intervjun framkom det att vissa odokumenterade kontroller görs i form av en rimlighets-
bedömning av intäkterna månadsvis. Assistenterna som hanterar faktureringen gör också en 
översiktlig kontroll mot förra månaden samt gentemot individens akt. Assistenterna har också 
tillgång till dokumentation om vilka som får insatser, vilket stäms av mot fakturorna. Inga av dessa 
kontroller finns dock dokumenterade och de baseras till stor del på tjänstepersonernas erfarenheter.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har på raden kundfakturor noterats följande: ”Risk att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risk att debiterar fel person eller verksamhet. Bedömning: 4. Verksamheten 
skickar ut mycket få kundfakturor.” 
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Bilaga 4 – Kulturnämnden 
 

Kulturnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Kulturskoleavgifter 
• Förseningsavgifter bibliotek 
• Biljettförsäljning 
• Museer: fakturering av inträden och visningar; fakturering av lokaluthyrning; fakturering av 

konsulttjänster exempelvis när experter på museet föreläser eller gör arbeten åt andra; 
fakturering av företag enligt sponsringsavtal. 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Varje verksamhet hanterar sin egen debitering och lämnar underlag till ekonomiverksamheten som i 
sin tur skickar faktura baserat på underlag från verksamheterna. 

Kulturskolan erbjuder undervisning i sång och instrument och undervisningen är avgiftsbelagd. 2018 
skickades det totalt 2 295 fakturor för kulturskoleavgift som uppgick till ett totalt belopp på 961 900 
kr. 

Biblioteket hanterar förseningsavgifter och avgifter för förkomna medier för privatpersoner. 
Förseningsavgifterna faktureras inte, istället finns det en spärrgräns på 100 kr (hamnar man över den 
summan så får man inte låna till dess att man har betalat ned under 100 kr). Avgifterna för förlorade 
media faktureras efter påminnelse. Vidare förekommer fakturering från bibliotek i följande fall: 

• Biblioteksservice till kriminalvården, löpande avtal som faktureras kvartalsvis via 
förvaltningens ekonomifunktion.  

• verksamhet till ett fåtal arbetsplatser (två i dagsläget), där skrivs avtal år för år och fakturor 
skickas ut under hösten.  

Borås Stad driver Konstmuseet och De Kulturhistoriska museerna (Textilmuseet och Borås museum). 
I muséerna sker betalning i kassan. Dessa intäkter avser inträden, försäljning från museibutik, 
guideavgifter och programavgifter. Muséerna fakturerar i vissa fall för inträden och visningar samt 
för lokaluthyrning. Dessutom sker fakturering för konsulttjänster, till exempel när experter på 
museet föreläser eller gör arbeten åt andra. Dessa arbeten faktureras efter timtaxa eller beslut från 
museichef. Fakturering sköts av några enstaka tjänstepersoner. Rutinerna finns inte dokumenterade.  

Konstmuseet har i stort sett ingen extern fakturering. Muséet har fri entré. Den fakturering man har 
är administration för utlån av konsten och den sköts av intendenten för utställningar. Avgiften är 800 
kr/gång och förekommer några gånger per år. 

Lokaluthyrning och fakturering för olika evenemang sker efter överenskommelse med externa 
aktörer. Det skrivs ett avtal och prissättningen är icke förhandlingsbar utan följer de av nämnden 
beslutade taxor och avgifter. Fakturering sker i efterhand baserat på det i avtalet överenskommet 
belopp samt eventuella tillkommande beställningar (till exempel teknik).  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna beslutas av nämnden årligen i samband med beslutet om budgeten.  
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Avgifternas storlek 

Avgifternas storlek beslutas av nämnden i september årligen och gäller från den 1 januari året därpå. 
Generellt visar granskningen att intäkterna täcker inte verksamheternas kostnader.  

Kulturskoleavgifterna finns på kommunens hemsida: 

Kurs/material Avgift 
Skolungdom per termin och kurs 300 :- 
Instrumenthyra per termin och instrument 200 :- 
Materialkostnad per termin för våra kurser i bild, film, textil och musikproduktion 200 :- 
Fördjupningsprogrammet 700 :- 
Vuxenkör och Generationskör 400 :- 
Vuxenundervisning per termin och kurs, Bild vuxen med barn 800 :- 

 

Bibliotekens avgifter tillämpas på samma sätt på alla 12 bibliotek. Det är schablonsummor på det 
som faktureras för ”förkommet material”, alltså sådant som inte lämnas tillbaka.  

För Konstmuseet togs entréavgiften bort. Vid Textilmuseet kan enligt intervjun tillfälligt beslut fattas 
om att tillämpa entréavgift vid enstaka tillfällen (till exempel vid en exklusiv utställning).  

Gällande uthyrning av teaterlokalen ligger kommunens avgifter i nivå med andra liknande lokaler, 
med hänsyn till konkurrensneutralitet. Rabatt medges för lokalhyra för föreningar i Borås Stad.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Några dokumenterade rutiner för att säkerställa korrekt hantering av avgifter finns inte i någon av 
verksamheterna. Ansvaret för korrekt debitering ligger hos verksamheterna enligt 
förvaltningschefen. En viss odokumenterad kontroll genomförs genom tertialuppföljningen där en 
rimlighetsbedömning görs av intäkterna.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt muntlig information 
beror detta på att nämnden bedömde risken vara liten.  
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Bilaga 5 – Miljö- och konsumentnämnden 
 

Miljö- och konsumentnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
• Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
• Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
• Taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde 
• Taxa för prövning och tillsyn inom inom alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter 

(tidigare tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare) samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Vår granskning hade främst fokus på tillsyn enligt alkohollagen.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade tillsynsavgifter för serveringstillstånd har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår 
av Bilaga 5.1. Vidare har en processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av 
tillsynsavgiften, vilken framgår av Bilaga 5.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

Följande tabell visar antalet fakturor och belopp under 2018 i respektive kategori: 

 Antal fakturor Lägsta 
belopp 

Högsta 
belopp 

  debet kredit    
Livsmedel  4 665 852  938  57  640  71 624  
Miljöbalken  6 302 068  1 380  218  1 085  189 720  
Alkohollagen  1 468 294  389  81  500  85 407  
Tobak, vissa receptfria 
läkemedel, mm  

464 464  17  4  1122  4 000  

 

Avgifterna hanteras av varje verksamhetsområde själva. Fakturorna ställs ut i ekonomisystemet, en 
del baserat på information från verksamhetssystemen direkt men en del hanteras manuellt.  

Miljöbalken och livsmedel 

Årsdebiteringarna inom livsmedel och miljöbalken debiteras via filer från verksamhetssystemet 
(några görs manuellt) till ekonomisystemet Agresso. Årsdebiteringarna görs i början på varje år efter 
att handläggarna uppdaterat underlagen i verksamhetssystemet. Listor tas ut från verksamhets-
systemet för respektive område. När debiteringarna skett så noteras det att fakturering skett i 
respektive ärende i verksamhetssystemet (av ek ass).  

Årsdebiteringar baseras på en inklassning av objekt. Inklassningen kontrolleras sedan i samband med 
inspektioner. För den löpande faktureringen av timavgifter etc rapporteras handläggarnas timmar på 
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tidkort och markeras med debiterbar eller ej debiterbar tid. Handläggarna skriver även antal timmar 
och totalbelopp i beslut som sedan lämnas till ekonomiassistenterna för debitering. 

Serveringstillstånd 

När det gäller årlig tillsynsavgift som debiteras för stadigvarande serveringstillstånd utgår 
debiteringarna från uppgifter i verksamhetssystemet. Genomgång av listorna sker vid flera tillfällen 
innan debitering slutligen sker. I de flesta fall skickas då en fil till ekonomisystemet som hanteras av 
redovisningsservice. Detta sköts helt digitalt. 

Respektive handläggare debiterar för de ärenden man handlägger och de avgifter detta genererar, 
även tex första tillsynsavgift om ett tillstånd beviljas. Detta sker med upprättande av 
fakturaunderlag. I slutet av året görs ofta en kontroll av de senaste ärendena och handläggarna 
påminner varandra om debiteringar för året för att fånga upp någon som kan ha missats. 

Några dokumenterade rutinbeskrivningar för hanteringen av processerna finns inte förutom en 
kortare rutin för restaurangrapporteringen samt manualer för debitering av tillsynsavgifter i 
verksamhetssystemet AlkT. 

Beslut om avgifterna 

Beslut om avgifterna inom nämndens ansvarsområden fattas av nämnden och fastställs av Kommun-
fullmäktige.  

Våra iakttagelser visar att tillsynsavgiften för serveringstillstånd har ändrats flera gånger under de 
senaste åren. Det första beslutet som fattades 2017 och fastställde avgiften för 2018 ändrades under 
2018 då nya avgifter blev gällande från den 1 juli. Den först beslutade tillsynstaxan för 2018 har lett 
till många synpunkter från tillståndshavarna, varför nämnden har valt att se över beräknings-
modellen. Vi har noterat att ändringen av avgiften föregick av en dokumenterad konsekvensanalys 
som tydligt påvisade ändringarnas effekter.  

Samtliga taxor och avgifter framgår på kommunens hemsida.  

Avgifternas storlek 

För taxorna inom miljöbalken och livsmedelsområdet har SKLs mallar för beräkning använts. 

Inom alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel finns inget stöd från SKL vad gäller beräkningar. Där har förvaltningen beräknat 
avgifterna utifrån självkostnadsprincipen. SKL har gett ut en skrift om beräkning av självkostnad för 
serverings- och alkoholtillstånd. I den beskrivs hur avgiften kan beräknas så att den följer 
självkostnadsprincipen och Borås Stads egna beräkningar baseras på denna modell.  

Det pågår en generell översyn av hur avgifterna ska beräknas inom nämnden. Syftet är kunna ge 
information till nämnden om hur stor del av verksamheten som är skattefinansierad idag för att 
förbättra deras beslutsunderlag. Förvaltningen har sedan i år en egen verksamhetscontroller som i 
samarbete med förvaltningsledningen tar fram nödvändiga beräkningar. Som ett led i detta arbete 
har man även haft på prov i år att tidsregistrera handläggarnas arbete för att få en uppfattning om 
verklig tidsåtgång för handläggning av ärenden. I samband med detta arbete strävar man också efter 
att förfina budgeten så att den bryts ner för varje enhet, vilket inte sker idag. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningarna tar fram debiteringsunderlag själva. Fakturorna skapas av ekonomiavdelningen.  
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Miljöbalken och livsmedel 

Årsdebiteringarna bokförs på särskilda aktivitetskoder i ekonomisystemet. Ekonom periodiserar 
sedan dessa. 

Löpande debitering görs av ek ass utifrån underlag (beslut/fakturaunderlag) från handläggarna. Efter 
debitering så görs notering i verksamhetssystemet att debitering skett (av ek ass). 

Uppföljning av intäktsvolymerna görs varje månad av chef och ekonom i samband med 
månadsprognos. 

Serveringstillstånd enligt alkohollagen 

När det gäller årlig tillsynsavgift görs det i regel i april via filer från verksamhetssystemet till ekonomi-
systemet Agresso. Ekonom periodiserar sedan dessa. 

Uppföljning av intäktsvolymerna görs varje månad av chef och ekonom i samband med månads-
prognos. 

Intern kontroll 

Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan innehåller två kontrollmoment som berör 
hantering av taxor och avgifter: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering: Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risken att Borås 
Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). Stickprov 150 fakturor. Varje år 

• Kontroll av avtal och taxor: Risk att avtal och taxor inte följs. Kontroll att taxor är korrekta, 
avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att 
rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. Varje år 

 

Enligt riskanalysen baseras beslutet på att ta med dessa kontrollmoment på bedömningen att det 
föreligger en risk att dessa inträffar men också att det kan ge kännbara konsekvenser.  

Under granskningens gång ställde vi frågor gällande den första punktens relevans för miljö- och 
konsumentnämnden (korrekta inkomstuppgifter inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet). 
Enligt tjänstepersonen som arbetar med den interna kontrollen är det troligt att formuleringen är 
kopierad från en annan nämnds riskanalys och interna kontrollplan. Trots detta genomfördes 
stickprovskontroller för 2018. I uppföljningen står följande att läsa: ”En missad fakturering, två som 
är fakturerade för mycket, en som är fakturerad för lite. Ett beslut där det är fel belopp men rätt 
belopp är fakturerat. Förslag till åtgärder: Viktigt att dubbelkontrollera summan som ska faktureras. 
Viktigt att handläggarna kontrollerar så att rätt ihopräknat belopp på beslutet.” 

Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter.  

Stickprov gjordes på 12 fakturor som valdes ut så att de skulle vara fördelade både större och mindre 
belopp och några skulle vara manuella fakturor. Informationen om restaurangrapporten hämtades in 
via telefon och beräkningen gjordes efter gällande taxor och avgifter.  

  
 



 
 

 Åtgärd Dokument Risk Kontroll 
År 1: HANDLÄGGNING VID ANSÖKAN OM TILLSTÅND 

1. Ansökan Verksamhetsutövaren skickar in 
en ansökan om serverings-
tillstånd. Ansökan är avgifts-
belagd.  

Ansökan  Handläggare 

2. Handläggning och 
ev. kunskapsprov 

Handläggaren hanterar ärendet. 
 
Att få tillstånd är villkorat till att 
ha klarat av ett kunskapsprov. 
Om sökande inte har erlagt prov 

Ev. faktura för kunskaps-
prov. 

Felaktig handläggning. 
Utebliven eller felaktig 
debitering för kunskapsprov. 
 

Handläggare 



tidigare ska det göras och för 
detta fakturerar kommunen 
1500 kr/prov. 

3. Faktura gällande 
ansökan skapas  

Vid en inkommen ansökan ställs 
ut en faktura.  

Faktura för ansökan 
Ev. inkl. avgift för 
kunskapsprov. 

Utebliven eller felaktig 
debitering. 

Handläggare 
 

4. Faktura till 
sökande 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura  Redovisningsenheten 

5. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 

6. Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 

7. Beslut om 
tillstånd  
 
8. Beslut om 
tillstånd mottas  

Beslut om tillstånd meddelas till 
sökande (beviljat eller avslag).  
 
Debitering av tillsynsavgift för 
dem som beviljas tillstånd första 
året.  

Beslut  
 
Faktura för tillsynsavgift 
och ev. inkl. avgift för 
kunskapsprov. 

Ansökan beviljas trots att 
fakturan gällande ansökan 
inte betalats. 
Utebliven eller felaktig 
debitering. 
 

Handläggare 

LÖPANDE TILLSYN 
9. Tillsyn Kommunen utövar tillsyn, dvs 

besök hos verksamheten minst 
en gång per år. Även inre tillsyn 
görs genom att kontrollera 
verksamheterna.  
 

Tillsynsprotokoll 
Utredning 

 Handläggare 



Avgiften är inte direkt knuten till 
besöket eller till den inre 
tillsynen. 

10. Restaurang-
rapport 

Verksamheten är skyldig att 
rapportera in till Folkhälso-
myndigheten bl.a. deras 
omsättning av försäljning av 
alkohol. Rapporten ska vara 
inskickad senast den 1 mars för 
föregående år. Handläggaren 
hämtar denna information 
direkt från Folkhälsomyndig-
hetens register rörande de 
verksamheter som finns i 
kommunen. Denna information 
justeras till viss del (ej belopps-
mässigt, men t.ex. debiteras ej 
verksamheter som har upphört 
med sin verksamhet innan den 1 
februari).  

Restaurangrapport Verksamheten rapporterar in 
sin omsättning sent.  
Verksamheten rapporterar in 
felaktiga uppgifter. 
 

Handläggaren 

11. Debiterings-
underlag 

Gällande taxor och beräknings-
modell läggs in i systemet. 
Baserat på inhämtad data från 
Folkhälsomyndigheten skapas 
debiteringsunderlag i systemet. 
I vissa fall kan dock manuell 
justering behöva göras, t.ex. för 
fakturor där verksamheten 
rapporterar in sin omsättning 
sent eller felaktigt.  

Debiteringsunderlag 
 

Felaktig beräkning vid 
manuell hantering. 
Felaktig beräkningsmodell 
väljs i systemet.  
Utebliven debitering. 

Handläggaren 
 



12. Faktura skapas  Debiteringsunderlaget skickas 
till redovisningsenheten där en 
faktura skapas.  

Faktura   Redovisningsenheten 
 

13. Faktura till 
tillståndshavaren 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

14. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 

15. Faktura-
bevakning och 
betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 
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Bilaga 6 – Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Bygg- och rivningslovavgifter 
• Förrättnings- och granskningsavgifter 

Taxan för bygglov och rivningsavgifter innehåller även i vissa fall planavgifter – dvs plan- och 
bygglovstaxa.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade bygglovsavgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 6.1. 
Vidare har en processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av tillsynsavgiften, 
vilken framgår av Bilaga 6.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades  

• 244 st planfakturor (innehåller både fakturor för detaljplaneprojekt samt där planavgift är 
faktureras samtidigt med bygglovsavgiften) Högsta belopp 1 924 650 kr, lägsta belopp 200 kr. 
Totalt belopp: 14 969 612 kr.  

• 1161 st bygglovsfakturor (vissa innehåller alltså även planavgift) Högsta belopp 816 270 kr, 
lägsta belopp 464 kr. Totalt belopp: 15 902 430 kr. 

• 232 st lantmäterifakturor. Högsta belopp 133 087 kr, lägsta belopp 100 kr. Totalt belopp 5 
107 675 kr. 

Respektive avdelning (plan- och bygglov och lantmäteri) tar fram sina egna debiteringsunderlag i 
samband med att beslutet i ärendet skrivs. Debiteringsunderlaget skickas till ekonom eller 
ekonomiadministratör för fakturering till kund.  

För beräkning av bygglovsfakturor finns det en framtagen mall som efter att handläggaren matar in 
uppgifter räknar fram fakturabelopp, baserat på byggnadens yta samt vidtagna åtgärder. Vi har 
noterat att denna manuella hantering innehåller en riskmoment, då mallen behöver ”tömmas” på 
uppgifter av handläggaren, vilket kan missas. Vi har i samband med sakavstämningen av rapporten 
fått information om att man planerar att gå över till att göra beräkningen i handläggningssystemet. 

Under granskningen har vi efterfrågar befintliga rutinbeskrivningar för hantering av taxor. Enligt 
svaret som vi fick så finns det ”en hel del rutiner och processer inlagda, dock måste genomgång ske 
och kvalitetssäkring, så att allt material är helt uppdaterat”.  

Beslut om avgifterna 

Nuvarande taxor och avgifter är beslutade av Stadsbyggnadsnämnden och fastställda av 
Kommunfullmäktige i juni 2013.  

Avgifternas storlek 

Plan- och bygglovstaxan beräknas enligt SKL:s modell och räknas upp varje år med prisbasbelopp. 
Lantmäteriet har en särskild taxeförordning. 
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Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningen genomför stickprovskontroller av ärenden där man kontrollerar handläggningen, samt 
uträkningen av själva taxan. Kontrollen utförs av utvecklingsledaren. Kontrollen omfattar 3-5 ärenden 
per månad. Det görs ekonomiska avstämningar månads- och tertialvis, då större avvikelser kan 
upptäckas. Det finns ingen systematisk kontroll av att alla beslut faktureras. 

Intern kontroll 

I nämndens riskanalys har följande risker tagits upp som berör taxor och avgifter: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering. Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut: Risken att Borås 
Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Tas inte med i den interna kontroll-
planen.   

• Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga tjänster som Samhällsbyggnad-
snämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner mm) inte blir rätt 
fakturerade. Tas med i den interna kontrollplanen med följande motivering: Tidigare 
uppföljningar har visat god rutin i arbetet. Risken hålls under uppsikt inför kommande år. 

I nämndens IK-plan finns följande kontrollmoment: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga 
tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) inte blir rätt fakturerade. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner mm) är 
rätt fakturerade.  
Kontroll: Stickprovsvisa kontroller 1-2% Varje år 

Enligt uppföljningen av den interna kontrollen för 2018 har stickproven genomförts. Följande analys 
finns: ”100 st kundfakturor och underlag har granskats under året med följande resultat: 99 st 
fakturor och underlag kontrollerades utan anmärkning 1 st underlag har felaktigt (felskrivet) belopp. 
Debiteringsunderlaget är rätt och rätt belopp har fakturerats. Kontrollen föranleder ingen åtgärd.” 

Stickprov 

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut så att kontroll gjordes på 3 utav de 5 högsta belopp 
och på 17 fakturor som var på ett genomsnittsbelopp. 

Den genomförda stickprovskontrollen visade två felaktigheter: 

• Fakturabeloppet i debiteringsunderlaget avviker från fakturan gällande kartavgift. 
• Beslutsunderlaget innehåller räknefel av avgiften. Debiteringsunderlaget överensstämmer 

inte med fakturan.   

I de fallen de blev avvikelser fick vi som förklaring att mallen för debiteringsunderlaget hade fyllts i 
felaktigt alternativt inte hade tömts på uppgifter tidigare.  

 
 

 

 



 
 

 Åtgärd Dokument Risk Kontroll 
1. Ansökan Sökande skickar in en ansökan 

om bygglov. 
Ansökan  Handläggare 

2. Handläggning Handläggaren hanterar ärendet. 
 

Till exempel: 
Marksektionsritning  
Situationsplan 
Markplaneringsritning  
Fasadritning 
Planritning  

Felaktig handläggning. 
 

Handläggare 



Sektionsritning 
Anmälan kontrollansvarig  

3. Debiterings-
underlag 

Under handläggningen 
upprättar handläggaren ett 
debiteringsunderlag. Underlaget 
sammanställer de avgifter som 
berör utförda åtgärder. 

Debiteringsunderlag Felaktigt ifyllda uppgifter. 
Mallen innehåller uppgifter 
från tidigare ärende. 
Utebliven debitering för 
utförda åtgärder. 

Handläggare 

4. Beslutsunderlag Handläggaren bereder ett 
ärende. Underlaget innehåller 
en beräkning av avgiften som 
baseras på debiterings-
underlaget.   

Beslutsunderlag  Avgiftsberäkningen i besluts-
underlaget blir fel pga 
felaktigt debiterings-
underlag. 

Nämndsekreterare, 
nämnden, 
handläggaren 

5. Beslut Beslut i ärendet kan fattas av 
handläggare på delegation eller 
av nämnden.   

Beslut   

6. Sökande får 
beslutet 

Det fattade beslutet expedieras 
till sökande. Beslutet innehåller 
uppgift om fastställd avgift.  

Beslut  Utebliven expediering. Handläggare 

7. Faktura skapas När beslutet har fattats skickas 
det samt debiteringsunderlaget 
till ekonomiavdelningen, som 
skapar en faktura baserad på de 
mottagna uppgifterna. 

Faktura, innehållande 
hänvisning till beslutet 

Utebliven fakturering. 
Vid avvikelse mellan 
debiteringsunderlag och 
beslut faktureras lägsta 
beloppet, vilket kan drabba 
kommunen. 

Handläggaren 
Redovisningsenheten 

8. Faktura till 
sökande 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

9. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 



10. Faktura-
bevakning och 
betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 
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Bilaga 7 – Sociala omsorgsnämnden  
 

Sociala omsorgsnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Vård- och omsorgsavgifter 
• Bostadshyror 

Nämnden har en gemensam avgiftshantering med Vård- och äldrenämnden och hanteringen av 
avgifterna ligger organiserat under Vård- och äldreförvaltningen (VÄF). 

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades följande fakturor som avser nämndens verksamheter: 

• 3 128 fakturor gällande måltidabonnemang/matdistribution. Totalt 5 059 838 kr 
• 4 122 fakturor gällande omsorgsavgifter. Totalt 1 028 352 kr 
• 4 733 fakturor gällande övriga avgifter och ersättningar (t.ex. resekostnader). Totalt 400 654 kr 
• 1 836 fakturor gällande luncher på daglig verksamhet. Totalt 1 310 945 kr. 

Förvaltningen själv skickar cirka 10 fakturor i månaden för matkostnader (för matabonnemang) samt 
hyror.  

I dagsläget sker en del internfakturering mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden eftersom några brukare hör till båda nämndernas ansvarsområde.  

I skrivande stund pågår ett projekt med syfte att utarbeta gemensamma processer för Vård- och 
äldrenämndens och Sociala omsorgsnämndens verksamheter för att finna samordningsvinster och 
för att effektivisera processerna för administration och avgiftshantering.  

Avgifterna som debiteras från Sociala omsorgsförvaltningen baseras på information från verksam-
hetssystemet VIVA där vårdinsatserna registreras. I systemet registreras också beslutet som är 
grunden till insatserna samt beställningen. De utförda insatserna registreras av den som genomför 
dessa.  

Det finns några dokumenterade rutiner för hantering av debiteringsprocesserna enligt 
tjänstepersonen på Vård- och äldreförvaltningen, men dessa behöver ses över och kvalitetssäkras.   

Beslut om avgifterna 

Taxor för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning tas fram av Vård- och 
äldreförvaltningen och skickas till Sociala omsorgsnämnden som tar beslut om dem i samband med 
beslut om budget inför nästa år.  

Taxor gällande mat inom äldreomsorg och LSS tas av kommunstyrelsen. Sociala omsorgsnämnden får 
ta del av beslutsunderlaget.  

Avgifternas storlek 

Socialtjänstlagen (2001:453) stadgar angående avgifter följande (8 kap 1 §): ”Stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får 
dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av 
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alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller 
boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas 
ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.”  

För serviceinsatser i ordinärt boende betalas enligt timtaxa. För vissa insatser (omvårdnad, 
trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård) betalas en månadsavgift. För 
hemtjänst betalas en timtaxa för faktiskt nedlagd tid. Timtaxan för 2020 är 230 kr. 

Brukare i särskilt boende betalar en avgift för samtliga insatser. 

Brukaren lämnar in en inkomstdeklaration varpå det beräknas en maxtaxa. Maxtaxan är högst 2 134 
kr/mån (år 2020). Vid beräkning av individens maxtaxa tas det hänsyn till att brukaren ska ha ett 
förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och bostadskostnad. I de fallen det inte lämnas in en 
inkomstdeklaration används det högsta beloppet (2 134 kr för är 2020). 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Enligt den information som vi har erhållit ligger ansvaret på varje enhetschef att varje månad 
kontrollera att enheten har fått de intäkter som de ska ha. Ekonom gör varje månad en rimlighets-
bedömning över de intäkter som kommit in aktuell månad jämfört med tidigare månader.   

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller ett kontrollmoment som berör hanteringen av 
kundfakturor, dock avser dessa fakturor annat än taxor och avgifter enligt information från 
förvaltningen.  
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Bilaga 8 – Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Färdtjänst 
• Riksfärdtjänst 
• Skolskjuts  
• Jaktarrende  
• Fiskekort/-arrenden  
• Allmän parkering  
• Tillfälliga parkeringstillstånd  
• Nyttokort  
• Boendeparkering  
• Skrotning av fordon  
• Markupplåtelse  
• Dispens (tunga, långa eller breda transporter) 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Av nedan sammanställning framgår antal fakturor och belopp per respektive kategori: 

År 2018 Antal 
fakturor 

Lägsta 
belopp 

Högsta 
belopp 

Totalt 
belopp 

Färdtjänst 23 876 23,00 5 755,00 6 942 891,00 
Riksfärdtjänst 32 74,00 1 360,00  11 718,00  
Skolskjuts 146 94,33 282,99  14 904,14 
Jaktarrende 61 115,00 55 868,00 477 111,00 
Fiskekort/-arrenden, båthyra 49  20,00 21 990,40 178 078,37 
Allmän parkering 4 4,00 20,00 4 894 649,60 
Tillfälliga parkeringstillstånd 147 40,00 40,00 119 080,00 
Nyttokort 33 3 500,00 3 500,00 164 500,00 
Boendeparkering 201 200,00 200,00 63 200,00 
Skrotning av fordon 24 1 300,00 7 020,00 49 166,00 
Markupplåtelse 240 339,00 192 464,00 1 965 637,00 
Dispens  23 350,00 350,00 9 800,00 

  

Parkeringsintäkter överförs från Borås Parkering AB fyra gånger per år. 

Elever i grundskola och förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om 
sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev 
eller andra omständigheter (Skollagen 2010:800, 9 kap 15 §, 10 kap. 32, 33, 40 §§ och11 
kap.31,32,39 §§). De avgifter som faktureras avser tappade busskort.  

Resa med färdtjänst debiteras med samma pris som en enkelresa inom kollektivtrafiken. Resor inom 
färdtjänst och Riksfärdtjänst planeras i försystem där även underlag till faktura skapas beroende på 
den resa som gjorts. För färdtjänst och Riksfärdtjänst sker fakturering 1 gång per månad via 
försystemet Pluto. Kunden beställer färdtjänstresa via Beställningscentralen som lägger en 
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beställning i försystemet Planet. Efter genomförd resa uppdateras uppgifterna med automatik till 
”genomförd resa” och samtliga resor sparas i försystemet Pluto. För färdtjänst finns avgifter inlagda 
inklusive högkostnadsgräns (motsvarande kollektivtrafikens taxa för månadskort). Riksfärdtjänstresor 
läggs in manuellt i Pluto och här är taxan beroende på avstånd och är gemensam för hela Sverige. 
Månadsvis samkörs reseuppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst med kunduppgifter varefter 
fakturaunderlag skapas i Pluto. Filen med fakturaunderlag förs in till Agresso där kundfakturan skapas 
automatiskt. 

För tappade skolkort är avgiften 100 kr för att eleven ska få sitt tredje busskort (1 och 2 är 
avgiftsfritt). För tappade busskort skapas fakturaunderlag i samband med att busskort skickas ut. 
Fakturering sker sedan 1 gång per månad. 

Vissa av avgifterna beräknas utifrån vilka områden som berörs, t ex jaktarrende och markupplåtelse 
och där blir beräkningen unik för varje transaktion utifrån de regler som finns till grund. Gällande 
jaktarrende görs beräkningen av ansvarig handläggare på Skogsavdelningen enligt gällande av 
nämnden beslutad taxa, samt beslutade ytor enligt nämnd. Handläggare utför beräkningen i en 
beräkningsmall. Mallen kontrolleras sedan av ansvarig chef innan underlaget skickas till 
Ekonomiavdelningen för vidare hantering.  

Gällande markupplåtelse görs beräkningen av trafikhandläggare på Trafikenheten, Gatuavdelningen. 
Beräkningen utgår ifrån den tidsperiod och den yta som sökanden angivit i sin ansökan till Polisen. 
Ansökan diarieförs på förvaltningen och hanteras sedan vidare i ärendehanteringssystemet Ciceron. 
Handläggare utför beräkningen i beräkningsmall, underlaget skickas sedan till Ekonomiavdelningen 
för vidare hantering. Ofta sker tilläggsfakturering när ytorna som ansökan avsåg inte stämmer vid 
kontrollmätning ute på plats.   

Boendeparkering har avgiften 200 kr för två år. Avgiften betalas i förskott innan ärendet behandlas.  

Taxorna i övrigt bygger oftast på fasta avgifter. För taxor och avgifter som inte hanteras direkt av 
förvaltningen (som nämns ovan) lämnas underlag till Ekonomifunktionen som skapar kundfakturor 
utifrån framtaget underlag.  

Några rutinbeskrivningar för hantering av ovan beskrivna debiteringsprocesserna har vi inte erhållit.  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna och taxorna som finns inom tekniska nämndens ansvarsområden beslutas av nämnden 
och i fall där det är tillämpligt fastställs av Kommunfullmäktige (gäller till exempel avgift för 
riksfärdtjänst, parkering, boendeparkering, upplåtelse av mark, dispens). Grundskolenämnden 
beslutar om avgift för tappade busskort. 

Avgifternas storlek 

Vid beräkning av avgifternas storlek finns det i de flesta fallen lagstadgade riktlinjer (för till exempel 
färdtjänst, skolskjuts).  

I de fallen där kommunen har större handlingsutrymme har det påpekats att kostnaderna överstiger 
intäkterna. Vad gäller likställighetsprincipen så gäller samma taxa för alla.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Uppföljning och kontroll av att avgifterna är debiterade och korrekta sker av respektive budget-
ansvarig i samband med ordinarie verksamhetsavstämning. Respektive chef har sitt ansvar gällande 
budgetuppföljning och budgetföljsamhet för att kontrollera sina intäkter. 
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Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. 

I nämndens riskanalys står följande kommentar kring kundfakturor: ”Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Risk 
för att kunder debiteras för sent. Risk att fakturor inte skickas till kunderna. Tas inte med i den interna 
kontrollplanen med motiveringen: Tidigare uppföljningar visar på en god rutin. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år.” 

Det görs stickprovskontroller kontinuerligt av Ekonomiavdelningen, på 1-2 % utav antal manuella 
kundfakturor. Detta görs även om momentet inte ingår i den interna kontrollplanen för att få en god 
kontroll av materialet. Kontrollmomenten på kundfakturor görs 1-2 ggr per år.  

Kontroller för 2019 gjordes i mars (inga avvikelser noterades) samt juli (inga avvikelser noterades). 
Kontrollunderlaget sparas fysiskt i pärm fram till att nästa kontroll görs. 

I den händelse avvikelse noteras i kontrollen, åtgärdas/rättas fakturan direkt samt lämnas 
information/utbildning till berörd personal på förvaltningen.  

 

  
 

 

 

 



 

 1 

Bilaga 9 – Vård- och äldrenämnden 
 

Vård- och äldrenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Äldreomsorgsavgifter 
• Måltidsabonnemang 

Nämnden har en gemensam avgiftshantering med Sociala omsorgsnämnden, men hanteringen sker i 
den egna förvaltningen.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade avgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 9.1. Vidare har en 
processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av avgifter, vilken framgår av Bilaga 
9.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades följande fakturor som avser nämndens verksamheter: 

Äldreomsorgsavgifter institutionsvård 8 875 712,36 kr 

Äldreomsorgsavgifter öppen vård 18 761 180,13 kr 

Måltidsabonnemang/matdistribution 44 415 234,16 kr  

Några brukare hör till både Sociala omsorgsnämndens och Vård- och äldrenämndens ansvarsområde. 
Dessa avgifter hänförs till respektive förvaltning.  

De debiterade avgifterna baseras på information från verksamhetssystemet VIVA där vårdinsatserna 
registreras. I systemet registreras också beslutet som är grunden till insatserna samt beställningen. 
De utförda insatserna registreras av utföraren, till exempel som tidsregistrering från hemtjänst-
personal. Många av avgifterna avser månadsabonnemang (till exempel på trygghetslarm, 
hemsjukvård, omvårdnad). Likaså är det abonnemang på matleverans, vilket gör att förvaltningen 
snarare får hantera avvikelser (om en brukare inte är hemma). Också på korttidsboende hanterar 
man brukarnas närvaro manuellt.  

För insatserna omvårdnad, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård betalas 
en månadsavgift. För hemtjänst betalas enligt timtaxa. Brukaren lämnar in en inkomstdeklaration 
varpå det beräknas en maxtaxa. I de fallen det inte lämnas in en inkomstdeklaration används det 
högsta beloppet (2 089 kr för är 2019 och 2 044 kr för år 2018). 

I systemet Canea finns det en processbeskrivning för hantering av avgifter. Beskrivningen är mycket 
schematisk och förenklad med steg som ”fyll i underlag för brukaravgift”, ”Samla in/ta fram 
underlag”, ”registrera uppgifter för fakturering”. Några andra rutinbeskrivningar finns inte i nuläget. 
Enligt intervjuerna pågår dock ett projekt med syfte att ta fram aktuell rutinbeskrivningar 
tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen samt för att finna samordningsvinster och för att 
effektivisera processerna för administration och avgiftshantering.  
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Beslut om avgifterna 

Taxor för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning tas fram av Vård- och 
äldreförvaltningen och beslutas av Vård- och äldrenämnden samt fastställs av Kommunfullmäktige. 
De nu gällande taxorna för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
fastställdes av Kommunfullmäktige den 20 december 2018 och gäller sedan den 1 januari 2019.  

Avgifternas storlek 

Socialtjänstlagen (2001:453) stadgar angående avgifter följande (8 kap 6 §): ”Avgifterna enligt 5 § får 
inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt 
avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). 
När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller 
sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den 
enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §. Lag (2001:847)” Det är 
således lagstadgat hur hög avgiften får bli.  

För vissa insatser (omvårdnad, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård) 
betalas en månadsavgift. För serviceinsatser betalas en timtaxa för faktiskt nedlagd tid. Timtaxan för 
2018 var 210 kr. 

Maxtaxan år 2018 var högst 2 044 kr/månad och år 2019 2 089 kr. Vid beräkning av individens 
maxtaxa tas det hänsyn till att brukaren ska ha ett förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och 
bostadskostnad enligt ovan lagreglering.  

Under intervjuerna framkom det att vid beräkningen av taxorna resonerar man främst genom att 
titta på avgifterna historiskt och gör jämförelser med andra kommuner. Man bedömer att 
omvårdnadsavgiften är låg i Borås, vilket också har varit ett uttryckt politiskt önskemål. Beräkningar 
som är gjorda av tjänstepersoner som beslutsunderlag och konsekvensanalys åt nämnden visar också 
att höjningen av taxorna ger liten nettoeffekt på grund av avgiftskonstruktionen med en maxtaxa.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Debiteringsunderlaget baseras på information som handläggaren och utföraren ska registrera. Därför 
finns det en möjlig felkälla vid inregistreringen av information. Systemet beräknar automatiskt 
debiteringsbeloppet baserat på den information som finns i systemet.  

Det görs en inkomstkontroll genom självdeklaration årligen samt om när en ny brukare registreras. 
Däremot görs det ingen kontroll via SKV och för att justera avgifter i efterhand (likt Förskoleförvalt-
ningens rutin). Anledningen sägs vara att kostnaden bedöms vara för hög jämfört med en potentiell 
möjlighet till intjäning.   

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys för 2019 står följande gällande kundfakturor:  

Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till brukarna. Finns risk för att brukare får fel på 
avgiftsbeslut och fel på fakturor om inte processen mellan verkställighet och beställarenheterna 
fungerar. Bedömning blev att kundfakturor inte skulle tas upp i den interna kontrollplanen, utan att 
någon motivering framgår.  
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Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter. De avvikelser som vi upptäckte hade 
sin förklaring i att inkomstblankett inte hade inkommit (med resultat att den högsta maxtaxan hade 
registrerats) samt att brukaren hade psykiatrisk vård och därmed fick ingen faktura.  

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut slumpmässigt.  



 
 

 Action Dokument Risk Kontroll 
1. Signal om behov Det inkommer signal om 

vårdbehov avseende en 
brukare.  

Ansökan ?  Handläggare 

2. Beslutsunderlag Ett beslutsunderlag tas fram, 
inklusive underlag till beslut om 
avgift. Som underlag görs en 
inkomstkontroll. 

Beslutsunderlag (eller 
beslut? Fattas beslut på 
delegation eller av 
nämnd?)   

Avgiftsunderlaget är felaktigt 
 
 

Handläggare 

3. Beslut Handläggaren fattar ett beslut 
om vilka insatser som beviljas 

  Handläggare 



enligt gällande delegations-
ordning.  

4. Beställning Baserat på beslutet görs en 
beställning av nödvändiga 
åtgärder.  

Beställning  Handläggare 

5. Vårdinsatser 
utförs 
och  
6. Vårdinsats 
mottages 

Beställda (vård)insatser utförs. 
Utföraren registrerar nedlagd 
tid i systemet.  

Datainmatning i systemet 
VIVA 

Felregistrering av tid eller 
insats 

Utföraren och 
handläggaren 

7. Debiterings-
underlag skapas 

Data som har blivit registrerad 
generar ett 
faktureringsunderlag i systemet 
XXX en gång i månaden. 

Faktureringsunderlag Fel pga felregistrering enligt 
ovan punkt 5.  

 

8. Faktura skapas Baserad på information från 
systemet skapas det en 
fakturaorder och en faktura av 
ekonomiavdelningen. 

Faktura   

9. Faktura till 
brukaren 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

10. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan 

Betalningstransaktion Utebliven betalning Ekonomiavdelning 

11. 
Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven bevakning 
processen för fakturabevakning 
påbörjas (påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Ekonomiavdelning 
Handläggaren på 
ekonomiavdelningen 
ansvarar också för 
att säkerställa att 
betalning har 
inkommit. 
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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00995 1.2.3.3 

  

 

Svar på revisionsrapport - Övergripande Krisberedskap 

i Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att skicka upprättat svar på granskningen av 

Borås Stads övergripande krisberedskap till Revisionskontoret.        

Sammanfattning 

Borås Stads omorganisation 1 januari 2017 från stadsdelsförvaltningar och 

stadsdelsnämnder till facknämnder innebar en stor förändring av 

krisberedskapsarbetet främst genom att det geografiska ansvarsområdet för 

både tjänstemän och politik förändrades. I organisationsförändringens 

förberedande arbete omhändertogs inte de nya förutsättningarna och 

utmaningarna för Borås stads krisberedskap vilket innebar att nya strukturer 

och arbetsmetoder fick utarbetas samtidigt som det övergripande ansvaret för 

krisberedskapen organiserades i Stadsledningskansliets nya avdelning Centrum 

för kunskap och säkerhet (CKS). Detta har hämmat den strukturerade 

utvecklingen av krisberedskapen men inte påverkat den ”operativa förmågan” 

vid kriser och allvarliga händelser.  

Vidare har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under de 

senaste åren genomfört förändringar och ökade krav i överenskommelsen 

mellan kommunerna och MSB vad gäller krisberedskapen, beslut och rutiner 

som på ett påtagligt sätt påverkat utvecklingen av krisberedskapen. 

Överenskommelsen blev beslutad i oktober 2018 och är under implementering. 

Därtill har statsmakten genomfört en större satsning på civilt försvar, som är 

den del i krisberedskapen, vilket har påverkat det strukturerade 

utvecklingsarbetet av krisberedskapen i Borås Stad.  

Efter att CKS fått ett övergripande ansvar för krisberedskapen i Borås Stad och 

när nationella överenskommelser och styrdokument etablerats finns nu en 

tydlig strategisk och strukturell överblick över krisberedskapen i Borås Stad 

både vad gäller förmågor och brister. Relevanta styrdokument för 

krisberedskapen har upprättats och beslutats samt utbildnings- och övningsplan 

för kommande treårsperiod fastställts.  
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Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads övergripande 

krisberedskap. Syftet med granskningen var att granska om Borås Stads 

övergripande krisberedskapsarbete är ändamålsenligt. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads övergripande 

krisberedskap präglas av brister inom Krisledningsnämndens och 

Kommunstyrelsens ansvarsområden. Trots att Borås Stad genom 

Stadsledningskansliet bedriver ett till stor del ändamålsenligt arbete inom 

området är bristerna när det gäller krisledningsorganisationens politiska ledning 

så omfattande att den ändå inte kan ses som ändamålsenlig. 

Krisledningsnämnden har inte haft sammanträde, utbildning eller övning under 

mycket lång tid. Detta innebär enligt Stadsrevisionens bedömning avsteg från 

nämndens reglementen, lag om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och Borås Stads Plan 

för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Förhållandena 

innebär enligt Stadsrevisionens bedömning att Krisledningsnämnden under en 

längre tid haft en påtagligt passiv hållning till den uppgift man tilldelats av 

Kommunfullmäktige. 

Krisledningsnämnden saknar sedan 30 juni 2019 ett gällande reglemente vilket 

innebär avsteg från kommunallagen. Stadsrevisionen bedömer att 

Kommunstyrelsens beredning av Krisledningsnämndens reglemente har varit 

otillräckligt. Kommunstyrelsens bedöms därutöver inte heller haft en tillräcklig 

uppsikt över Krisledningsnämnden. 

Krisledningsnämnden behöver säkerställa följsamhet mot reglementen, 

tillämplig lagstiftning och de mål från Kommunfullmäktige som gäller för 

nämnden. Kommunstyrelsen behöver tillse att Kommunfullmäktige kan fatta 

beslut om ett nytt reglemente för Krisledningsnämnden och säkerställa en 

tillräcklig uppsikt över nämnden. Åtgärderna behöver i Stadsrevisionens mening 

genomföras skyndsamt för att säkerställa en ändamålsenlig krisberedskap på 

övergripande nivå i Borås Stad. 

Stadsrevisionen bedömer att effekterna av ovanstående brister hittills varit 

förhållandevis små. Krisledningsstabens arbete på operativ nivå bedöms delvis 

kunna kompensera för bristerna vid en faktisk händelse. Skulle det inträffa en 

allvarlig händelse i närtid riskerar dock Krisledningsnämndens arbete att 

allvarligt försvåras genom otydliga uppgifts- och ansvarsförhållanden och 

genom att nämnden inte är tillräckligt utbildad eller övad i att fullgöra sina 

uppgifter. 

Rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och 

Krisledningsnämnden. Svar från nämnderna med planerade åtgärder emotses 

senast 2020-03-31. 

Vidtagna och pågående åtgärder: 
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 Nytt reglemente för krisledningsnämnden är antagen av 
kommunfullmäktige, samt utbildning och övning av ledamöter och dess 
ersättare är planerad för genomförande under första kvartalet 2020.  
 

 Plan för kontinuerlig uppföljning för att säkerställa följsamhet mot 
reglementet, tillämplig lagstiftning och de mål från Kommunfullmäktige 
som gäller för nämnden framtagen.  

 

 Kommunövergripande utbildnings- och övningsplan för 
mandatperioden med planerade aktiviteter inom ramen för 
krisberedskap, framtagen och beslutad i enlighet med Borås Stads 
gällande styrdokument och nationella direktiv. 
 

 En kommunövergripande satsning vad gäller utbildning av 
stabsfunktioner inplanerad för genomförande under första halvåret 
2020.  

 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen - Övergripande Krisberedskap i Borås 

Stad 

   

Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



Borås Stads revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel  

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/stadsrevisionen revisionskontoret@boras.se  033-35 71 54 

Övergripande krisberedskap i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads övergripande krisberedskap. Syftet med 
granskningen var att granska om Borås Stads övergripande krisberedskapsarbete är ändamålsenligt. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads övergripande krisberedskap präglas 
av brister inom Krisledningsnämndens och Kommunstyrelsens ansvarsområden. Trots att Borås Stad 
genom Stadsledningskansliet bedriver ett till stor del ändamålsenligt arbete inom området är bristerna 
när det gäller krisledningsorganisationens politiska ledning så omfattande att den ändå inte kan ses som 
ändamålsenlig. 

Krisledningsnämnden har inte haft sammanträde, utbildning eller övning under mycket lång tid. Detta 
innebär enligt Stadsrevisionens bedömning avsteg från nämndens reglementen, lag om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och Borås 
Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Förhållandena innebär 
enligt Stadsrevisionens bedömning att Krisledningsnämnden under en längre tid haft en påtagligt passiv 
hållning till den uppgift man tilldelats av Kommunfullmäktige. 

Krisledningsnämnden saknar sedan 30 juni 2019 ett gällande reglemente vilket innebär avsteg från 
kommunallagen. Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsens beredning av Krisledningsnämndens 
reglemente har varit otillräcklig. Kommunstyrelsens bedöms därutöver inte heller haft en tillräcklig 
uppsikt över Krisledningsnämnden. 

Krisledningsnämnden behöver säkerställa följsamhet mot reglementen, tillämplig lagstiftning och 
de mål från Kommunfullmäktige som gäller för nämnden. Kommunstyrelsen behöver tillse att 
Kommunfullmäktige kan fatta beslut om ett nytt reglemente för Krisledningsnämnden och säkerställa en 
tillräcklig uppsikt över nämnden. Åtgärderna behöver i Stadsrevisionens mening genomföras skyndsamt 
för att säkerställa en ändamålsenlig krisberedskap på övergripande nivå i Borås Stad.  

Stadsrevisionen bedömer att effekterna av ovanstående brister hittills varit förhållandevis små. 
Krisledningsstabens arbete på operativ nivå bedöms delvis kunna kompensera för bristerna vid en faktisk 
händelse. Skulle det inträffa en allvarlig händelse i närtid riskerar dock Krisledningsnämndens arbete att 
allvarligt försvåras genom otydliga uppgifts- och ansvarsförhållanden och genom att nämnden inte är 
tillräckligt utbildad eller övad i att fullgöra sina uppgifter. 

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och 
Krisledningsnämnden. Svar från nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2020-03-31. 

Bill Johansson   
Ordförande första revisorsgruppen

Missiv
  2019-11-11

Kommunstyrelsen 
Krisledningsnämnden
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Övergripande krisberedskap i Borås Stad

1 Projektbeskrivning

1.1 Bakgrund 
En viktig grund för kommunernas krisberedskap är de uppgifter som framgår av lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH). Lagen syftar till att kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en 
god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner ska därmed också uppnå en grundläggande 
förmåga till civilt försvar. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Enligt lagen ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa inom kommunen 
och hur de kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas 
i en risk- och sårbarhetsanalys. Vidare ska det även finnas en Krisledningsnämnd i varje kommun 
för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser.

Kommunen ansvarar bland annat för den kommunala räddningstjänsten, stöd, service och information 
till invånarna.

1.2 Syfte och frågeställningar 
Projektet syftar till att granska om Borås Stads övergripande krisberedskapsarbete är ändamålsenligt.

Revisionsfrågor

• Har Kommunstyrelsen/Krisledningsnämnden säkerställt att det finns en tillräcklig 
krisberedskap i enlighet med lagstiftning och riktlinjer från statliga myndigheter?

• Har Borås Stad en ändamålsenlig organisation för krisledning och krisberedskap?

• Genomför Borås Stad risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB) riktlinjer?

• Hur arbetar Borås Stad systematiskt med krisberedskap?

• Har Borås Stad en ändamålsenlig dokumentation, exempelvis krisberedskapsplan på 
övergripande nivå? 

• Hur arbetar Borås Stad med krisberedskap genom utbildnings- och övningsinsatser?

• Arbetar Borås Stad ändamålsenligt med samverkan utifrån ett krisberedskapsperspektiv?

1.3 Avgränsningar
Granskningen omfattar Borås Stads övergripande krisberedskap under Kommunstyrelsens 
och Krisledningsnämndens ansvar. Granskningen omfattar inte övriga nämnders eller bolags 
krisberedskapsarbete. Granskningen omfattar inte heller det krisberedskapsarbete som bedrivs 
av kommunalförbund (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) eller kommunens ansvar med 
utgångspunkt i lag (2003:778) till skydd mot olyckor. 
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1.4 Revisionskriterier
Revisionskriterier är kommunallagen (2017:725), lag (2006:544) samt förordning (2006:637) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(LEH, FEH). Vidare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om 
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5), Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap (MSB 2012-5541) och annan tillämplig lagstiftning, allmänna råd och föreskrifter 
revisionskriterier. Utöver det utgör interna styrdokument, regelverk och beslut liksom riktlinjer och 
rekommendationer från statliga verk/styrelser revisionskriterier. 

1.5 Ansvarig nämnd/styrelse
Ansvarig nämnd är Kommunstyrelsen och Krisledningsnämnden. 

1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Duong vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är Anna 
Sandström vid Revisionskontoret.

1.7 Metoder  
Metoderna för granskningen är dokumentstudier av styrdokument samt intervjuer med tjänstemän 
vid Stadsledningskansliet. Granskningen har föregåtts av en förstudie.
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2 Granskningsresultat
2.1 Lagstiftning, styrdokument och överenskommelser 

Kommunallag (2017:725)
Det framgår i kommunallagen 6 kap. 6 § om styrelsen och nämndernas ansvar för verksamheten 
att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med 
stöd av 10 kap. 1 § kommunallagen har lämnats över till någon annan.1

I kommunallagen 6 kap. 1 § framgår Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Där anges att Kommunstyrelsen 
ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.2 Kommunallagen är en ramlag och 
förarbetena ger inga tydliga anvisningar om innehållet i uppsiktsplikten. Detta innebär att det är 
upp till respektive kommun att utforma uppsiktspliktens innehåll och hur den ska genomföras i 
praktiken. Kommunallagen betonar vikten av styrningen av den kommunala verksamheten oavsett 
juridisk form. Det förekommer ofta att det finns personunion mellan ledamöter i kommunstyrelsen 
och nämnderna/bolagen men detta fråntar inte Kommunstyrelsen skyldigheten att utöva uppsikt 
över nämnderna och bolagen.3 

Uppsiktsplikten är i praktiken begränsad till att lämna råd, anvisningar och påpekanden samt i de fall 
det anses nödvändigt se till att Kommunfullmäktige i egenskap av högsta beslutande organ ingriper.4

Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen ska Kommunfullmäktige anta reglementen om nämndernas 
verksamhet och arbetsformer.5 Det är fullmäktiges ansvar att se till att det finns ett heltäckande 
ansvar för kommunens uppgifter och att uppgifterna finns noga angivna i reglementet för respektive 
nämnd. I det fall en uppgift är enligt lag obligatorisk för en kommun är det nödvändigt att denna 
uppgift verkligen ges till en eller flera nämnder.6 

Ärenden som avgörs av Kommunfullmäktige omfattas med några få undantag av det s.k. beredningstvånget 
som framgår av 5 kap. 26 § kommunallagen. Beredningstvånget innebär att ärenden som avgörs i 
Kommunfullmäktige måste ha beretts antingen av en nämnd var verksamhetsområde berörs eller 
av en fullmäktigeberedning. Syftet bakom beredningstvånget är b.la att säkerställa att de ärenden 
som beslutas i fullmäktige ges en tillförlitlig och allsidig belysning. Kommunstyrelsen är i enlighet 
med kommunallagen 5 kap. 28 § som sista instans ytterst ansvarig för beredningen och att det 
finns ett beslutsförslag.7   

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH) syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten 
i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommunen ska bland 
annat analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa 
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas 
i en risk- och sårbarhetsanalys.8

1 6 kap. 6 § Kommunallag (2017:725)
2 6 kap 1 § Kommunallag (2017:725)
3 SKL-Kommentus Media; Kommunallagen med kommentarer och praxis, Femte upplagan 2012, Kastberg, Patrik;  

  Kommunallagen – En kommentar, andra upplagan 2019, s 122f. 
4 Ibid. SOU 2015:24, En kommunallag för framtiden, s 180 f.  
5 6 kap. 44 § Kommunallag (2017:725)
6 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, andra upplagan 2019, s 159f. Prop. 1990/91, Om en ny Kommunallag, s 183 f
7 Ibid. 2019, s 91f.
8 2 kap. 1 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
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En extraordinär händelse definieras i lagen som en händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
och kräver skyndsamma insatser av kommunen. En extraordinär händelse ska ha stor omfattning, 
ett snabbt händelseförlopp och vara svår att överblicka.9

Av 2 kap. 2 § LEH framgår att det i kommuner och landsting ska finnas en nämnd för att fullgöra 
uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd).10 Krisledningsnämndens 
verksamhet regleras närmare i 2 kap 3-6§§ LEH. Där anges bland annat att Krisledningsnämnden får 
fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i 
den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och 
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Detta gäller exempelvis att varje kommun ska 
hålla Länsstyrelsen underrättad om vilka förberedelser som vidtagits inför extraordinära händelser 
samt lämna lägesrapporter och information om händelseutvecklingen vid extraordinära händelser. 
I förordningen fastslås även att varje kommun ska ha de planer som behövs för verksamheten under 
höjd beredskap.11

Kommuner och landsting ska enligt 2 kap. 8 § LEH ansvara för att förtroendevalda och anställd 
personal får den utbildning och övning som behövs för att de skall kunna lösa sina uppgifter vid 
extraordinära händelser i fredstid. Av förarbetena till lagstiftningen framgår att kommunernas 
skyldighet att se till att samtliga förtroendevalda och anställda får den utbildning och övning som 
de behöver för att kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser innebär ett högt ställt krav. 
Kommunen måste överväga de utbildningsmöjligheter som erbjuds och se till att berörda personer 
deltar i en sådan utsträckning att skyldigheten uppfylls. I förarbetena föreslår regeringen dessutom 
att fullmäktige, i samband med att den antar planen för extraordinära händelser, beslutar om hur 
utbildning och övning ska ske.12 

2.1.1 Borås Stads styrdokument 

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. 
Kommunfullmäktige ska utse Kommunstyrelsen eller någon annan nämnd att vara Krisledningsnämnd 
i enlighet med kommunallagen 6 kap. 44 §. Detta innebär att nämnden som utses får de befogenheter 
och skyldigheter som följer av lagstiftningen. Bland annat kan Krisledningsnämnden ta över 
verksamhetsområden från andra nämnder vid extraordinär händelse. I vilken omfattning krislednings-
nämnden ska kunna göra detta måste dock läggas fast i särskilt reglemente. I reglementet ska alltid 
tas in en bestämmelse som innebär att krislednings nämnden ska sammankallas på begäran av en 
enskild ledamot, och att nämn den då kollegialt kan besluta att den ska träda i funktion. I annat 
fall är det ordföranden som fattar det beslutet.13

9  1 kap. 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
10  2 kap. 2 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
11  2 § Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
12 Prop. 2005/06:113 Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle. s 111 Se även; Samhällskriser och katastrofer – juridisk handbok, 

Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 
13  Reglemente för styrelse och nämnder – ett underlag för lokala bedömningar, SKL 2019, s 31f. 
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Reglemente för Kommunstyrelsen
Reglementet för Kommunstyrelsen antogs av Kommunfullmäktige 19 juni 2019. I reglementet framgår 
bl.a. att Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och 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. 
Styrelsen ska även bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 
Kommunallagen.14

Under rubriken Krisledningsnämnd framgår i reglementet att Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens 
uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 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.15  

Reglemente för Krisledningsnämnden
Reglementet för Krisledningsnämnden antogs av Kommunfullmäktige 20 augusti 2015. I reglementet 
framgår det att 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. 

Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen om extraordinära händelser i 
fredstid, besluta om 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. 

Brådskande beslut, som ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, fattat med stöd 
av 4 § lagen om extraordinära händelser, ska snarast anmälas till nämnden. 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.16

I reglementet framgår även att Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång per år. 
Sammanträdet kan vara i form av utbildning eller övning. 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.17

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
Krisledningsnämnden ska även följa de bestämmelser som anges i reglemente för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Borås Stad som antogs av Kommunfullmäktige 19 juni 2019.18 

I det gemensamma reglementet framgår bland annat att Kommunstyrelsen och övriga nämnder inom 
sina respektive verksamhetsområden ska 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 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. Nämnderna 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.19

14 Reglemente för Kommunstyrelsen, fastställt av Kommunfullmäktige 2019-06-19
15 Ibid. § 11
16 Reglemente för Krisledningsnämnden, fastställt av Kommunfullmäktige 2015-08-20
17 Ibid.
18 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, fastställt av Kommunfullmäktige 2019-06-19, KS 2018-

00768 1.2.2.2
19 Ibid.
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Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser i Borås Stad

Kommuner ska, enligt LEH, varje mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska organisera 
och hantera en extraordinär händelse. Syftet med planen är att beskriva hur kommunen ska organisera 
sig under en samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens organisation för 
krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög förmåga att hantera en extraordinär 
händelse. 20 

Borås Stad har en upprättad plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. 
Planen beslutades av Kommunfullmäktige 19 juni 2019. 

Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är enligt planen att kommunen ska ha en väl 
förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens insatser 
för att begränsa konsekvenser och lindra effekter av samhällsstörningar och extraordinär händelser. 
Planen ska användas då det behövs samordnad ledning före, under eller efter samhällsstörning eller 
extraordinär händelse.21

Av planen framgår att en av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, 
utbildad, övad och flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som 
spänner över flera verksamheter. Kommunens centrala krisledning utgörs av en Krisledningsnämnd, 
krisledningsstab samt andra stödfunktioner. 22

Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet om exakt vad som 
hänt och vad som behöver göras och av vem. Planen är tänkt att fungera som ett stöd att skapa 
struktur i detta arbete, framförallt under den inledande fasen men även senare under arbetets 
gång. Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras med ordinarie organisation och med 
personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden måste dock den ordinarie organisationen anpassas 
till en ledning som bättre svarar mot speciella krav vid en större eller långvarig händelse. Det gäller 
särskilt funktioner som ledning, samordning, information och rapportering, samt de resurser och 
hjälpmedel som behöver finnas vid krishanteringen.23

Planen innehåller även bland annat mål för kommunens verksamhet vid en extraordinär händelse, 
information om Krisledningsnämnd, krisledningsstab och krisberedskapsnivåer samt organisationen 
av kommunens krisledning.24

Kriskommunikation – inriktning och rutiner 

Kriskommunikation – inriktning och rutiner är en bilaga till plan för hantering av samhällsstörningar 
och extraordinära händelser i Borås Stad och omfattar förvaltningar och bolag inom Borås Stad. 
Den är fastställd av Kommunchefen i oktober 2018. Dokumentet med bilagor beskriver hur Borås 
Stad ska arbeta med kriskommunikation före, under och efter en händelse. Tyngdpunkten ligger på 
kriskommunikation där det krävs en gemensam hantering, d.v.s. när flera verksamheter berörs och 
samordning krävs. Dokumentet beskriver syfte och mål för kriskommunikation, ansvar och organisation 
samt rutiner och arbetssätt i olika faser av hantering av en händelse. 25 Utöver kriskommunikation 
finns det ytterligare två bilagor till planen, vilka är checklistor och mallar samt kontaktuppgifter. 26

20  Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser – ledning och information, fastställt av  

Kommunfullmäktige 2019-06-19
21  Ibid.
22 Ibid.
23  Ibid.
24  Ibid.
25 Kriskommunikation, Version 1, Fastställt av Kommunchefen, 2018-10
26 Checklistor och mallar bilaga till kriskommunikation – inriktning och rutiner, Version 1, fastställt av Kommunchefen, 2018-10, 

Kontaktuppgifter bilaga till kriskommunikation – inriktning och rutiner, Version 1, fastställt av Kommunchefen, 2018-10. 
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2.1.2 Övriga överenskommelser och vägledning

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 

Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets robusthet 
och beredskap på lokal nivå. En god beredskapsutveckling ska bygga på ett nära samarbete mellan 
staten, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och kommunerna. Överenskommelsen utgår från 5 
kap. LEH där det anges att kommunerna ska få ersättning av staten för kostnader för förberedande 
uppgifter som de utför enligt 2 kap. LEH. Ersättningen ska utgöra ett komplement till kommunens 
egen finansiering av arbete med krisberedskap Den statliga ersättningen avser de specifika uppgifter 
som regleras i LEH och i överenskommelsen. Sammantaget omfattar överenskommelsen 19 olika 
uppgifter för kommunerna för perioden. Uppgifterna delas in i områdena risk- och sårbarhetsanalys, 
planering, geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, rapportering.27

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020

Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets robusthet 
och beredskap på lokal nivå. En god beredskapsutveckling ska bygga på ett nära samarbete mellan 
staten, SKL och kommunerna. Överenskommelsen reglerar de förberedelser som kommunen ska 
vidta inför höjd beredskap. Överenskommelsen innefattar en beskrivning av de för perioden 2018-
2020 prioriterade uppgifterna som kommunerna särskilt ska arbeta med avseende civilt försvar. 
Sammantaget åläggs kommunerna 10 prioriterade uppgifter för perioden.28

Övningsvägledning

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är övning nödvändigt för att upprätthålla 
och öka förmågan att hantera kriser. Det gäller såväl för den egna verksamheten som för samverkan 
mellan olika funktioner och aktörer i samhället. Övningar är ett effektivt sätt att öka engagemanget 
och kunskapen samtidigt som förmågan att klara en kris ökar. En övning behöver dock inte vara 
omfångsrik och tidskrävande för att nå ett önskat mål. För att få kontinuitet i övningsverksamheten 
bör en kompetensutvecklingsplan med en flerårig övningsplan tas fram. Övningsplanen är en tabell 
som i kronologisk ordning visar vilka olika övningar som ska genomföras och när dessa ska ske. 
Planen bör visa vilka funktioner eller organisationer som ska övas vid de olika tillfällena, liksom 
när utvärdering och erfarenhetsåterföring efter respektive övning ska vara genomförd. En sådan 
övningsplan kan exempelvis omfatta en fyraårsperiod.29

En flerårig övningsplan bör enligt MSB innehålla följande:30 

• Övergripande mål för övningsverksamheten

• Tidsplan

• Ansvarsförhållanden 

• Resurser 

• Ekonomi 

• Personal

27 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, 2019–2022
28 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, 2018–2020 
29  Öva krishantering – Handbok i att planera, genomföra och återkoppla övningar, MSB 2009. Övningsvägledning – Grundbok – 

introduktion till och grunder i övningsplanering, MSB 2013.  
30  Ibid.



Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

10

2.2 Borås Stads arbete med krisberedskap 

2.2.1 Borås Stads krisberedskapsnivåer 

Fyra beredskapsnivåer används i Borås Stad för att anpassa det centrala krisledningsarbetet. 
Kommunchefen eller dennes ersättare beslutar om nivå ett till tre, Krisledningsnämnden beslutar 
om nivå fyra. Då kommunens krisledningsstab trätt i funktion ska kommunchefen och stabschefen 
samråda om beredskapsnivå för kommunen. Bedömning av nivå ska göras kontinuerligt under 
arbetets gång.31

Bild 1 – Borås Stads krisberedskapsnivåer 32

2.2.2 Organisation av kommunens krisledning 

En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad och flexibel 
organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner över flera verksamheter, 
från att förstärka ordinarie resurser till att aktivera kommunens hela krisledningsorganisation. 
Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd och en krisledningsstab.33

31  Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser – ledning och information, fastställt av  

Kommunfullmäktige 2019-06-19
32 Ibid.
33  Ibid. 
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Bild 2 – Borås Stads krisledningsorganisation 34

2.2.3 Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av en extraordinär 
händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. Krisledningsnämndens 
uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente. Krisledningsnämnden fattar normativa 
beslut, d.v.s. principiella och övergripande beslut. De fastställer inriktning och sätter ramar för den 
strategiska ledningen. Nämnden ska vara beslutsför inom två timmar från beslut om att nämnden 
ska träda i funktion.35

Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2018 att Krisledningsnämnden består av samtliga 
ledamöter och ersättare som sitter i Kommunstyrelsen.36

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2019 angående översyn av samtliga nämndreglementen i 
samband med ny mandatperiod.37 Ett förslag till revidering av Krisledningsnämndens reglemente 
fanns med i underlaget till ärendet. Även förslag till revidering av övriga nämnders reglementen 
fanns med i ärendet. I förslaget till beslut i ärendeskrivelsen föreslås följande: ”Krisledningsnämnden 
består 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.” 38 I Kommunstyrelsen protokoll från 3 juni 2019 
beslutas om att förslå Kommunfullmäktige att besluta om revidering av nämnders reglementen i enlighet 
med ärendeunderlaget. Krisledningsnämnden saknas i beslutstexten över vilka nämndreglementen 
som berörs av beslutet. 39

34 Ibid.
35 Ibid.
36 Kommunfullmäktige protokoll 2018-10-18
https://www.boras.se/download/18.75eb6e6e16658b4c3009f54d/1546863009504/Kommunfullm%C3%A4ktige%202018-10-18%20protokoll.pdf

37 Kommunstyrelsen protokoll 2019-06-03 https://www.boras.se/download/18.30145b1c16b4de238a23ca3e/1560862073709/

Kommunstyrelsen%202019-06-03%20protokoll.pdf
38 Kommunstyrelsen handlingar 2019-06-03
https://www.boras.se/download/18.291c9cc316adcd4fd9a1c4bd/1559118612380/Kommunstyrelsen-2019-06-03%20handlingar%20Del%201.pdf

39 Kommunstyrelsen protokoll 2019-06-03
https://www.boras.se/download/18.30145b1c16b4de238a23ca3e/1560862073709/Kommunstyrelsen%202019-06-03%20protokoll.pdf

https://www.boras.se/download/18.75eb6e6e16658b4c3009f54d/1546863009504/Kommunfullm%C3%A4ktige 2018-10-18 protokoll.pdf
https://www.boras.se/download/18.30145b1c16b4de238a23ca3e/1560862073709/Kommunstyrelsen 2019-06-03 protokoll.pdf
https://www.boras.se/download/18.30145b1c16b4de238a23ca3e/1560862073709/Kommunstyrelsen 2019-06-03 protokoll.pdf
https://www.boras.se/download/18.291c9cc316adcd4fd9a1c4bd/1559118612380/Kommunstyrelsen-2019-06-03 handlingar Del 1.pdf
https://www.boras.se/download/18.30145b1c16b4de238a23ca3e/1560862073709/Kommunstyrelsen 2019-06-03 protokoll.pdf


Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2019 angående översyn av samtliga nämndreglementen 
i samband med ny mandatperiod.40 Ett förslag till revidering av Krisledningsnämndens reglemente 
fanns med i underlaget till ärendet. Även förslag till revidering av övriga nämnders reglementen 
fanns med i ärendet. I förslaget till beslut i ärendeskrivelsen föreslås följande: ”Krisledningsnämnden 
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.”  41 I Kommunfullmäktiges protokoll från 19 juni 2019 
beslutas om revidering av nämnders reglementen i enlighet med ärendeunderlaget. Krisledningsnämnden 
saknas i beslutstexten över vilka nämndreglementen som berörs av beslutet. 42

Intervjuade tjänstepersoner vid Stadsledningskansliet uppger att det under året har arbetats fram 
förslag till ett nytt reglemente för Krisledningsnämnden. I arbetet fanns först förslag om att nämnden 
skulle bestå av fyra ledamöter och två ersättare, men det korrigerades efter politisk beredning till 
fem ledamöter och fyra ersättare. Ambitionen med det nya reglementet är enligt de intervjuade att 
skapa förutsättningar för Krisledningsnämnden som innebär att den är enkel att sammankalla och 
få beslutsmässig när omständigheterna kräver det.  

Stadsrevisionen konstaterar att det gamla reglementet från 20 augusti 2015 skulle ha fastställts på nytt 
eller, vid behov reviderats senast i juni månad 2019. Det har i ärendet om översyn om nämndernas 
reglementen ingått ett underlag om förändring av Krisledningsnämndens reglemente, men varken 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige har fattat beslut om förändringen.

På Borås Stads hemsida hänvisas Krisledningsnämndens reglemente till ett beslut av Kommunfullmäktige 
19 juni 2019. Stadsrevisionen kan konstatera att hänvisningen är till ett reglemente som inte fattats 
beslut om av Kommunfullmäktige.43 Hänvisningen har i oktober 2019 tagits bort från Borås Stads 
hemsida. 

 Enligt skriftlig uppgift från tjänstepersoner vid Stadsledningskansliet 1 oktober 2019 har 
Krisledningsnämnden sammankallats för information år 2015 men inga protokoll finns för 
informationsträffen. Det senaste protokollet från nämndens sammanträde är från 2005. 

Vidare framkommer i de skriftliga uppgifterna följande:

”Krisledningsnämnden består av samtliga medlemmar i Kommunstyrelsen. Att sammankalla och öva dessa 
har upplevts som svårt av många olika anledningar. Målet har varit att minska krisledningsnämndens 
medlemmar dels för att möjliggöra övningsverksamhet men även för att få en effektiv och anpassad 
krisledningsnämnd. Med anledning av detta föreligger nu ett förslag om ändring i kommunstyrelsens 
reglemente om att krisledningsnämnden ska utgöras av fyra ordinarie ledamöter och två ersättare. Accepteras 
detta förslag kommer detta att möjliggöra för både övning- och utbildningsbehov.

Stadsledningskansliet och Tjänsteman i beredskap (TiB) har som regel att vid allvarliga händelser alltid 
informera KSO (krisledningsnämndens ordförande) samt kommunalråden i informationssyfte vilket 
borgar för att hålla representanter för krisledningsnämnden uppdaterade.”

Intervjuade tjänstepersoner uppger vid intervju att det identifierats att Krisledningsnämnden består 
av för många ledamöter för att nämnden snabbt ska kunna sammankallas och vara beslutsmässig. 
Med färre ledamöter i Krisledningsnämnden finns dessutom bättre möjligheter till utbildning och

40 Kommunfullmäktige protokoll 2019-06-19
https://www.boras.se/download/18.78a8350a16b8eb871d118aeb/1561703923730/Kommunfullm%C3%A4ktige%202019-06-19%20protokoll.pdf

41 Kommunfullmäktige handlingar 2019-06-19
https://www.boras.se/download/18.f55596516adac33b48d96c9/1560864928598/Kommunfullm%C3%A4ktige%202019-06-19%20handlingar.pdf

42 Kommunfullmäktige protokoll 2019-06-19
https://www.boras.se/download/18.78a8350a16b8eb871d118aeb/1561703923730/Kommunfullm%C3%A4ktige%202019-06-19%20protokoll.pdf

43 Krisledningsnämnden https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/

krisledningsnamnden.4.392266d31578efe537754b41.html. 2019-09-30
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https://www.boras.se/download/18.78a8350a16b8eb871d118aeb/1561703923730/Kommunfullm%C3%A4ktige 2019-06-19 protokoll.pdf
https://www.boras.se/download/18.f55596516adac33b48d96c9/1560864928598/Kommunfullm%C3%A4ktige 2019-06-19 handlingar.pdf
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övning menar man. De intervjuade uppger vidare att ingen övning eller utbildning i krisberedskap 
har riktats mot vare sig Krisledningsnämnden eller Kommunstyrelsen på mycket länge. Däremot 
har vissa av Krisledningsnämndens/Kommunstyrelsens ledamöter informerats i samband med 
allvarliga händelser. Vid beredning av Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser och i arbetet med Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys (RSA) har arbetet 
skett med utgångspunkt i Kommunstyrelsen. Detta medför att Kommunstyrelsen är välinformerad 
i dessa delar av Borås Stads arbete menar intervjupersonerna.

En förklaring till att Krisledningsnämnden inte har haft sammanträde eller varit delaktig i beredning 
eller beslut om planer som är aktuella inom området är att gränsen mellan Krisledningsnämnden 
och Kommunstyrelsen varit otydlig uppger de intervjuade. Detta då det är personunion mellan 
nämndernas ledamöter. En bättre rågång mellan nämnderna behöver säkerställas. Det nya förslaget 
till reglemente med färre ledamöter i Krisledningsnämnden kommer att möjliggöra detta. 

De intervjuade uppger vidare att det naturligtvis inte är bra att Krisledningsnämnden inte har haft 
sammanträden, utbildning eller övning som avsetts. Det skulle dock inte medföra några större 
negativa effekter om en allvarlig händelse skulle inträffa, då krisledningsstaben på tjänstemannanivå 
är väl övad och förberedd. Frånvaron av reglemente för Krisledningsnämnden är naturligtvis inte 
heller bra uppger de intervjuade. I praktiken skulle arbetet just nu skötas med utgångspunkt i det 
gamla reglementet vid en allvarlig händelse. Eventuella svårigheter detta kan medföra skulle man 
få hantera i efterhand. I ett litet längre perspektiv är det dock viktigt att Krisledningsnämnden är 
väl rustad för sina uppgifter menar man.

Sammanfattningsvis kan Stadsrevisionen konstatera att reglementet för Krisledningsnämnden anger 
att nämnden ska sammanträda minst en gång/år. Sammanträdet kan vara i form av utbildning eller 
övning. Stadsrevisionen konstaterar att Krisledningsnämnden gjort avsteg från nämndens reglemente 
- Krisledningsnämnden har varken haft sammanträde, övning eller utbildning på mycket länge. 
Vissa av Krisledningsnämndens ledamöter hålls löpande informerade av Tjänsteman i beredskap 
(TiB) vid allvarliga händelser. Beredning och beslut av ärenden inom krisberedskapsområdet har 
bedrivits med utgångspunkt i Kommunstyrelsen. Vidare kan Stadsrevisionen konstatera att det 
funnits förslag till förändring av Krisledningsnämndens reglemente i juni 2019, men att det inte 
fattats något beslut av Kommunfullmäktige om ett förändrat reglemente. Det gamla reglementet 
gällde enligt dess inledande lydelse som längst fram till 30 juni 2019. 

Krisledningsstaben 

Krisledningsstaben är en tjänstemannastab, vars arbete leds av en stabschef. Kommunchefen utser 
stabschef baserat på händelsens art. Krisledningsstaben producerar beslutsunderlag åt kommunchefen 
(beslutsfattare) eller bereder ärenden till Krisledningsnämnden och sköter kommunens strategiska 
ledning. Staben samverkar med externa aktörer, samordnar arbetet, svarar för kriskommunikation, 
dokumentation samt beslutar om inriktning för omfallsplaneringen. 44

Till staben finns stödfunktionerna kopplade för att täcka alla behov. Krisledningsstaben är organiserad 
för att vara flexibel utifrån händelsers art och omfattning och arbetar till och med beredskapsnivå 
tre. Vid nivå fyra ska en förstärkt krisledningsstab aktiveras. Vid förstärkt stabsläge kallas samtliga 
underliggande funktioner K1-K9 samt eventuellt även K10-funktionerna behovsbaserat (se bild 2).45

44 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser – ledning och information, fastställt  

av Kommunfullmäktige 2019-06-19
45 Ibid.
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Krisledningsstaben svarar för att:

• bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt

• samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen

• samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och expertis

• inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar

• bearbeta och bereda ärenden

• planera för åtgärder på längre sikt. Analysera insats- och resursbehov såväl inom  
den centrala krisledningen som för kommunens verksamheter

• följa upp beslut och dokumentera eget arbete

• organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen

• följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling

• ansvarar för kriskommunikationen

• skapa uthållighet i organisationen46

Enligt intervju vid Stadsledningskansliet har krisledningsstaben aktiverats några gånger. Det är 
avdelningar på Stadsledningskansliet som utför funktionerna (K1-K9) i staben. TiB eller kommunchefen 
kan i samråd välja att aktivera valda delar av staben beroende på händelsens art. Krisledningsstaben 
aktiveras när det börjar bli svårt att bedriva verksamhet enligt ordinarie rutiner i linjeorganisationen 
till följd av någon särskild yttre händelse, om störning i en förvaltning riskerar att spridas till annan 
förvaltning, samt vid behov av samordning.

De intervjuade anger vidare att Borås Stads krisledningsarbete har utvecklats på stabsnivå under de 
senaste åren. Främst genom att kunskap och funktioner i krisberedskapen samlats på en avdelning 
(CKS) och att de personella resurserna utökats. Med utgångspunkt i krisledningsstabens behov 
vid en extraordinär händelse har även ett särskild krisberedskapsrum iordningställts i Stadshuset. 
I rummet finns all utrustning som behövs i stabsläge färdiguppställt vilket möjliggör en kortare 
startsträcka för krisledningsstaben vid olika former av händelser. 

Centrum för kunskap och säkerhet 

Enligt intervju vid Stadsledningskansliet är det Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), som är 
en avdelning under Kommunstyrelsen som ansvarar för Kommunens övergripande säkerhetsarbete. 
Arbetet består av följande områden; 

• systematiskt brandskyddsarbete

• systematiskt säkerhetsarbete

• hot och våld

• Borås Stads försäkringsfrågor 

• Borås Stads krisberedskap 

CKS har samlat Borås Stads kunskap om säkerhet på avdelningen och hjälper förvaltningar och 
bolag när det uppstår olika frågeställningar inom området. 

46 Ibid. 
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CKS har upprättat en verksamhetsbeskrivning 2016 med b.la inriktning och mål för verksamheten. 
Verksamhetsbeskrivningen har inte fastställts av Kommunstyrelsen och uppställda mål har inte 
följts upp. Enligt intervjuade vid CKS beror det på att avdelningen under 2017 och 2018 har haft 
en implementerings- och uppstartsfas. Avdelningen har inte heller varit fullt ut varit bemannade för 
uppdraget förrän i slutet av 2018. Förhållandena har inneburit att det fram till i år inte har funnits 
möjlighet att genomföra en mer formell uppföljning av verksamhetsmålen. De intervjuade uppger 
att verksamhetsbeskrivningen är ett levande dokument på avdelningen och att målsättning och 
inriktning stäms av löpande. 

Tjänsteman i beredskap

För att tidigt få indikationer och kännedom om möjliga samhällsstörningar har Borås Stad infört 
funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB). Funktionen har varit verksam sedan 5 april 2018. TiB 
är en central funktion på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska 
initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid 
allvarliga kriser. TiB kontaktas framförallt vid händelser som berör många verksamheter eller vid 
händelser som kan komma att eskalera eller få långtgående konsekvenser.47

TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och kan nås på ett telefonnummer som förvaltningschefer, 
bolags-VD, säkerhetssamordnare, Räddningstjänsten, Polisen, SOS och andra utvalda funktioner 
har tillgång till. TiB har ansvar för att kontakta interna och externa aktörer. TiB har också ansvaret 
för att kontakta personer eller funktioner som snabbt behöver få kännedom om händelsen. TiB har 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd.48 TiB utgörs av sju 
tjänstepersoner som rullar på ett sjuveckorsschema. Det är bl.a. avdelningschefer och medarbetare 
på CKS. 49 

Enligt intervju vid Stadsledningskansliet får TiB-funktionen samtal varje dag. Det behöver inte 
vara samtal som innebär en allvarlig kris utan det är ett nummer som man kan ringa dygnet runt. 
Den tjänsteperson som har beredskap i en vecka har med sig särskild mobiltelefon, väska, pärm med 
instruktioner och en larmlista. Tjänstepersonen ska handleda, vägleda och vid behov aktivera den 
centrala krisledningsstaben. Vid mindre händelser skickas ärendet till rätt förvaltning för vidare 
hantering av situationen. Under varje samtal som TiB-funktionen får in, loggas en beskrivning av 
händelsen. 

2.2.4 Systematiskt arbete 

Dokumentation 

När kommunens centrala krisledningsstab aktiveras ska första (1:a) stabsorienteringen hållas. Mötet leds 
av stabschefen och ska dokumenteras. Den 1:a stabsorienteringen syftar till att ”bedöma landskapet”, 
som drabbade, konsekvenser och informationsbehov på kort och på lång sikt etc. Det är också vid 
detta möte som kommunchefen eller dennes ersättare beslutar om att tillämpa planen för hantering 
av samhällsstörningar och extra ordinära händelser, helt eller delvis. Principen bör vara hellre en 
gång för mycket än för lite.50

Dokumentation måste ske löpande i ledningsarbetet. bl.a. av juridiska skäl är dokumentation av 
viktigare beslut och åtgärder särskilt viktigt. Information i krisledningsstaben om åtgärder, händelser, 
beslut m.m. ska dokumenteras och ges en identitet för att enkelt kunna återfinnas.

Företrädesvis används den digitala loggbok som utvecklats för krisledningsstaben.51

47  Ibid.
48  Ibid. 
49  Tjänsteman i beredskap, TIB 
https://intranet.boras.se/sakerhetochkris/krisberedskap/tjanstemaniberedskaptib.4.5d9718e71640319574fa9db7.html, 2019-09-20
50 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser – ledning och information, fastställt av  

Kommunfullmäktige 2019-06-19
51  Ibid. 

https://intranet.boras.se/sakerhetochkris/krisberedskap/tjanstemaniberedskaptib.4.5d9718e71640319574fa9db7.html
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Enligt intervju vid Stadsledningskansliet dokumenteras allt när krisledningsstaben aktiveras. 
Utvärdering av arbetet gör säkerhetschefen efter händelsen för att se vad man kunde gjort bättre 
och hitta sårbarheter och förbättringsområden i olika situationer.

Utbildning och övning 
Kommunens förtroendevalda och tjänstemän ska enligt Borås Stads plan för hantering av 
samhällsstörningar och extraordinära händelser utbildas och övas för sina uppgifter. En översiktsplan 
för mandatperioden med planerade aktiviteter inom ramen för krisberedskap, ska finnas i Borås, i 
enlighet med gällande nationella direktiv.52 

Intervjuade vid Stadsledningskansliet uppger att det i nuläget inte finns någon översiktsplan 
inom området. Krisledningsnämnden ska besluta om en övningsplan som gäller för nämnder och 
förvaltningar. Avdelningen CKS har övat centralt i form av störningsläge och i samband med vissa 
händelser under den senaste treårsperioden. Krisledningsstaben har övat i skarpt läge två gånger 
under de senaste tre åren. Externa utbildningar till anställda gällande brandskydd sker i samverkan 
med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF). De genomför tillsammans även utbildningar 
för att höja kunskapsnivån för medborgare, såsom exempelvis krisberedskapsvecka m.m. 

Uppföljning 

Vid händelse som föranlett beredskapsnivå två (gul) ska drabbad förvaltning eller bolag utvärdera 
händelsen, verksamhetens arbete och åtgärdernas effekter. Stöd i detta arbete är krisberedskapssamordnaren. 
Syftet med utvärderingen är att dra erfarenheter för att utveckla verksamhetens krisberedskapsförmåga. 
Rapporten ska delges Borås Stads säkerhetschef.

Händelse som föranlett beredskapsnivå tre (orange) och fyra (röd) ska alltid utvärderas. Som stöd 
för detta arbete finns en mall. Utvärderingen delges kommunledningen.53

Enligt intervju vid Stadsledningskansliet sker återrapportering av vissa händelser till kommunalråd 
som efterfrågar det. Det sker ingen regelbunden genomgång för hela Kommunstyrelsen eller 
Krisledningsnämnden. 

Samverkan 
Kommunens centrala krisledningsorganisation har en viktig samordningsuppgift, både internt inom 
dess förvaltningar och bolag samt externt gentemot andra samhällsaktörer. Den sköter samverkan med 
externa aktörer för att skapa en kanal in och ut från kommunen. Avrop av resurser, intern fördelning, 
prognoser om elstörningar, väder etc. ska samordnas genom den centrala krisledningsorganisationen. 
Meddelanden in och ut från staben ska dokumenteras.54

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att det finns ett nätverk som kallas säkerhetsnålen 
med olika representanter från olika myndigheter. Nätverket arbetar med olika projekt och diskuterar 
bl.a. evenemangssäkerhet och krisberedskapssamordning där de har ett stort säkerhetsprogram vid 
stora arrangemang. Säkerhetsnålen startades 2013 i Borås och är den lokala kommunikations- och 
samverkansgruppen i staden där alla berörda parter inför, under och efter ett arrangemang samverkar 
för att skapa trygghet, säkerhet och en god upplevelse för arrangör och arrangemangets deltagare 
såväl som besökare. Sedan starten 2013 har arbetet i Säkerhetsnålen utvecklats från ett fokus på 
att öka säkerheten för specifika större arrangemang till att utveckla Borås som evenemangsstad i 
sin helhet. Detta har gjorts dels via evenemangssäkerhetsutbildningar men också via arbetsgrupper 
med specifika uppdrag och utvecklingsområden inom säkerhet och kris.

CKS samverkar även med civilförsvarsförbundet, som har frivilliga medlemmar. 

52  Ibid. 
53  Ibid. 
54 Ibid.
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CKS har även en nära samverkan med räddningstjänst och polis i syfte att förebygga och hantera 
händelser och kriser. Därutöver finns ett nätverk i Sjuhärad som avser krisberedskap och säkerhet, 
utbildning och övning, Risk och sårbarhetsanalys (RSA) och handlingsplaner m.m. I nätverket ingår 
förutom Borås Stad samtliga sjuhäradskommuner och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

2.2.5 Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018

Enligt MSB ska kommuner och landsting första året i varje mandatperiod, med beaktande av 
risk- och sårbarhetsanalysen, fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser.55

I den tidigare risk- och sårbarhetsanalysen framkom det att rapporten baseras på Borås Stads samtliga 
förvaltningar, Borås Energi och Miljö, Borås Elnät, AB Bostäder, Borås Djurpark AB och Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund som besvarat ett RSA- formulär utarbetat från Totalförsvarets 
Forskningsinstituts framtagna RSA-modell. Formuläret fylldes i av respektive verksamhet själva som 
senare sammanställdes och fylldes på samma sätt i av en särskild arbetsgrupp. Formuläret syftade 
till att identifiera samhällsviktig verksamhet, kritiska beroenden, oönskade händelser, disponibla 
resurser (skydd mot oönskade händelser) samt åtgärder för staden. 56 

Det framkom i analysen bl.a. att personal inom områdena IT och kommunikation och el utgör de 
största kritiska beroendena för att kunna upprätthålla generell samhällsviktig verksamhet bortsett 
från verksamhetsspecifika kritiska beroenden. På övergripande nivå för Borås Stad belyses även 
organisatoriska beroenden såsom klara ansvarsförhållanden och fungerande ledningsorganisation.57

Oönskade händelser sorteras i de obligatoriska kategorierna; dricksvatten och trafikolycka – farligt 
gods. Utöver det finns även övriga händelser som verksamheterna själva tagit upp så som social 
oro, elbortfall, sjukdom/smitta, snöoväder, storm, IT och kommunikation eller övrigt. Bortsett 
från kategorin övrigt, dit särskilt verksamhetsspecifika händelser sorterats, är social oro den största 
kategorin av alla händelser. Social oro, händelser som drabbar IT och kommunikation samt snöstorm 
är de största riskkategorierna baserat på bedömd sannolikhet och konsekvens.58

Av Borås Stads disponibla resurser nämns bl.a. ett gott personalläge, många och stora lokaler, egna 
fordon och arbetsmaskiner, anläggningsmaterial på lager och ett stort antal frivilliga som förväntas 
kunna bidra till att hantera en kris. 59

Föreslagna åtgärder är utbildning och övning i bl.a. tekniska ledningssystem och i samverkan mellan 
verksamheter och med övriga samhällsaktörer och organisationer. Särskilt utsedda fastigheter behöver 
kunna förses med reservkraft, och förmågan till redundant kommunikation både inom kommunen 
och med externa aktörer behöver stärkas. En tjänsteman i beredskap (TiB) för att omedelbart kunna 
starta upp och samordna det inledande arbetet vid en eventuell kris är ytterligare en föreslagen åtgärd.60

Enligt intervjuade vid Stadsledningskansliet arbetar CKS med att ta fram en ny risk- och sårbarhetsanalys 
för perioden 2019-2022. Avsikten med analysen är att det ska vara ett digitalt och levande dokument som 
alltid är uppdaterat. Tidsplanen är att risk- och sårbarhetsanalysen ska beslutas av Kommunstyrelsen 
den 25 november 2019 och beslut i Kommunfullmäktige den 19 december 2019 och kommer 
därefter att skickas in till Länsstyrelsen. Alla förvaltningar och några bolag finns representerade 
för framtagning av den nya RSA. Efter att den nya RSA färdigställs kommer det att behövas flera 
handlingsplaner bl.a. avseende vilka områden som ska prioriteras och vilka utbildningsinsatser 
som behövs. 

55 Risk- och sårbarhetsanalyser, Publ.nr: MSB860 - juni 2017
56 Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 fastställt av Kommunfullmäktige, 2015-10-15
57 Ibid. 
58  Ibid.
59  Ibid.
60  Ibid.
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3 Stadsrevisionens bedömningar
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads övergripande krisberedskap. Syftet med 
granskningen är att granska om Borås Stads övergripande krisberedskapsarbete är ändamålsenligt. 
Granskningen visar att det övergripande krisberedskapsarbetet i Borås Stad präglas av brister när det 
gäller Krisledningsnämndens och Kommunstyrelsens arbete. Gällande tjänstemannaorganisationens/
krisledningsstabens krisberedskapsarbete visar granskningen att verksamheten fungerar på ett till 
största delen tillfredställande sätt. 

Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av en extraordinär 
händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. Det övergripande 
målet för kommunens krisberedskap är enligt Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar 
och extraordinära händelser att kommunen ska ha en väl förberedd krisorganisation.  

Lagliga förutsättningar och ansvars- och uppgiftsfördelning

Borås Stads övergripande krisberedskapsarbete styrs på nationell nivå bland annat genom Kommunallagen 
(KL) och Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH). Enligt LEH ska det i kommuner finnas en nämnd för att 
fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Kommunens 
uppgifts- och ansvarsfördelning ska enligt KL anges i reglementen till nämnderna. Borås Stad har 
en Krisledningsnämnd som utsågs av Kommunfullmäktige 18 oktober 2018. Krisledningsnämnden 
består av samma ledamöter och ersättare som Kommunstyrelsen genom så kallad personunion.   

Krisledningsnämndens uppgifter från Kommunfullmäktige regleras till största delen i 
Krisledningsnämndens reglemente, men även i Kommunstyrelsens reglemente och i det gemensamma 
reglementet för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder i Borås Stad. Krisledningsnämndens 
reglemente antogs av Kommunfullmäktige 2015 och gällde fram till 30 juni 2019. Enligt reglementet 
ska nämnden bl.a. sammanträda minst en gång per år. Sammanträdet kan vara i form av utbildning 
eller övning. Där framgår även att Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen 
om extraordinära händelser i fredstid, besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden 
från Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen. I det gemensamma reglementet för samtliga 
nämnder i Borås Stad framgår bl.a. att nämnden ska följa vad som anges i lag eller annan författning 
och följa utvecklingen inom nämndens ansvarsområden. I Kommunstyrelsens reglemente bekräftas 
att Styrelsen också är Krisledningsnämnd genom lydelsen i § 11 i reglementet. 

Granskningen visar att Krisledningsnämnden inte har haft något protokollfört sammanträde under de 
senaste 14 åren. Det senaste protokollförda sammanträdet är från 2005 då nämnden sammanträdde 
i samband med en extraordinär händelse. Stadsrevisionen bedömer att avsaknaden av protokollförda 
möten innebär att Krisledningsnämnden inte har följt Kommunfullmäktiges reglemente sedan 
åtminstone 2015. Förhållandena medför även att Krisledningsnämnden inte heller kan bedömas ha 
följt det gemensamma reglementet för Borås Stads nämnder. Sammantaget bedömer Stadsrevisionen 
att förhållandena medför att Krisledningsnämnden under en längre tid haft en mycket passiv hållning 
till den uppgift man tilldelats av Kommunfullmäktige. 

I granskningen framkommer att det under 2019 funnits förslag i ärendeskrivelse till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige om ett reviderat reglemente för Krisledningsnämnden. Förslagen har det inte 
fattats några beslut om av vare sig Krisledningsnämnden, Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 
Omständigheterna innebär enligt Stadsrevisionens bedömning att Krisledningsnämnden saknar reglemente 
sedan 30 juni 2019, och därmed också uppgifter från Kommunfullmäktige. Stadsrevisionen bedömer 
att förhållandena innebär avsteg från kommunallagen 6 kap. 44 § som anger att Kommunfullmäktige 
ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer.  
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Innan ärenden avgörs i Kommunfullmäktige måste de enligt kommunallagen 5 kap. 26 § beredas. 
Kommunstyrelsen är i enlighet med kommunallagen 5 kap. 28 § som sista insats ytterst ansvarig 
för beredningen och att det finns ett beslutsförslag. Stadsrevisionen bedömer med utgångspunkt 
i att Kommunstyrelsen inte har säkerställt något beslutsförslag avseende Krisledningsnämndens 
reglemente att avsteg även gjorts från dessa delar av kommunallagen. Stadsrevisionen bedömer att 
förhållandena innebär att Kommunstyrelsens beredning av ärendet har varit bristfällig. Bristerna 
mildras dock av att Krisledningsnämndens uppgifter, om än i liten omfattning, även regleras i 
Kommunstyrelsens reglemente som har antagits av Kommunfullmäktige. 

Konstaterade brister medför enligt Stadsrevisionens bedömning att ansvarsförhållanden, beslutsmandat 
vid extraordinära händelser och uppgiftsfördelning för Krisledningsnämnden är otydliga och inte 
uppfyller kraven i kommunallagen. Omständigheterna innebär att Krisledningsnämndens arbete 
riskerar att försvåras om det skulle inträffa en extraordinär händelse i närtid. Dessa typer av otydligheter 
i krisledningsorganisationens politiska ledning kan enligt Stadsrevisionens bedömning inte heller 
sägas uppfylla Kommunfullmäktiges målsättning om en väl förberedd krisorganisation. 

I kommunallagen 6 kap. 1 § framgår Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Där anges att Kommunstyrelsen 
ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. Det förekommer ofta att det finns personunion mellan ledamöter i Kommunstyrelsen 
och nämnderna men detta fråntar inte Kommunstyrelsen skyldigheten att utöva uppsikt över 
nämnderna. Uppsiktsplikten är i praktiken begränsad till att lämna råd, anvisningar och påpekanden 
samt i de fall det anses nödvändigt se till att Kommunfullmäktige i egenskap av högsta beslutande 
organ ingriper. Inom ramen för granskningen framkommer ingen information som tyder på att 
Kommunstyrelsen under de senaste åren uppmärksammat eller påpekat att Krisledningsnämnden 
inte följt Kommunfullmäktiges reglemente. Samma sak gäller övriga avvikelser som konstateras i 
granskningen avseende Krisledningsnämnden. Detta medför enligt Stadsrevisionens bedömning att 
Kommunstyrelsen inte har fullgjort sin uppsiktsplikt över Krisledningsnämnden på ett ändamålsenligt 
sätt.  

Borås Stads övergripande krisberedskap 
Kommunerna ska enligt LEH bland annat analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som 
kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet 
av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommuner ska dessutom 
fastställa en plan för hur kommunen ska organisera och hantera en extraordinär händelse varje 
mandatperiod. Borås Stad har en upprättad plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 
händelser. Planen beslutades av Kommunfullmäktige 19 juni 2019. Arbete med en ny risk- och 
sårbarhetsanalys för 2019-2022 pågår vid Stadledningskansliet. Analysen beräknas vara färdigställd 
senast i december 2019. Granskningen visar inga avvikelser när det gäller Borås Stads arbete med 
risk- och sårbarhetsanalys eller Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. 
Stadsrevisionen bedömer att Stadsledningskansliets arbete i dessa delar är ändamålsenligt. 

Stadsledningskansliet har samlat all kunskap om säkerhet och krisberedskap på en avdelning (CKS) och 
infört bl.a. Krisledningsstaben och funktionen tjänsteman i beredskap (Tib). Stadsledningskansliet har 
under 2018 och 2019 genomfört utbildning och övning för Krisledningsstaben och beredskapsfunktionen. 
Stadsrevisionen bedömer att arbetet med dokumentation, utbildning, övning och samverkan inom 
CKS och Krisledningstaben till största delen fungerar på ett tillfredställande sätt. Avdelningen CKS 
vid Stadsledningskansliet har upprättat en verksamhetsbeskrivning 2016 med b.la inriktning och mål 
för verksamheten. Verksamhetsbeskrivningen har inte fastställts och uppställda mål har inte följts 
upp av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bör fastställa mål och inriktning för verksamheten och 
säkerställa att uppföljning gentemot målen genomförs. Stadsrevisionen rekommenderar även att när 
krisledningstaben aktiveras eller övas bör uppföljning och information delges Krisledningsnämnden. 
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Kommuner ska enligt 2 kap. 8 § LEH ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får 
den utbildning och övning som behövs för att de skall kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära 
händelser i fredstid. Kommunens förtroendevalda och tjänstemän ska enligt Borås Stads Plan för 
hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser utbildas och övas för sina uppgifter. 
Granskningen visar att varken Krisledningsnämnden eller Kommunstyrelsen har genomfört 
någon samlad övning eller utbildning för nämnden på mycket länge. Borås Stad saknar även en 
övergripande plan för utbildning och övning inom området. Stadsrevisionen bedömer att förhållandena 
sammantaget medför att Krisledningsnämnden gör avsteg från lagstiftningen (LEH), Borås Stads 
Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser och Krisledningsnämndens 
reglemente som gällde fram till 30 juni 2019. Förhållandena medför enligt Stadsrevisionens bedömning 
att Kommunfullmäktiges övergripande mål om en väl förberedd krisorganisation inte uppnås när 
det gäller Krisledningsnämnden.  

De avvikelser och brister som framkommer i granskningen avser i ena delen Krisledningsorganisationens 
administrativa förutsättningar där Krisledningsnämndens uppdrag och mandat inte är tydliggjort 
under senare delen av året. Den andra delen avser Krisledningsnämndens genomförande av det 
uppdrag nämnden fått från Kommunfullmäktige genom reglemente, lagstiftning och Borås Stads 
Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. En organisations förmåga 
till krisledning och krishantering prövas i slutändan vid faktiska extraordinära händelser eller andra 
samhällsstörningar. Någon sådan händelse, som föranlett insatser från Krisledningsnämndens 
sida, har inte inträffat i Borås Stad sedan 2005. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads 
krisberedskapsarbete på operativ nivå via Stadsledningskansliet till största delen är ändamålsenligt. 
Stadsrevisionen bedömer med dessa utgångspunkter att de konkreta effekterna av bristerna varit 
förhållandevis små och att krisledningsstabens arbete på operativ nivå delvis kan kompensera för 
bristerna vid en faktisk händelse. 

Däremot är det av stor vikt att Krisledningsnämnden - utifrån sitt uppdrag som stadens politiska ledning 
om kommunen drabbas av en extraordinär händelse, med det yttersta ansvaret för krishanteringen 
- är väl förberedd, utbildad och övad i sina uppgifter. Detta så att nämnden har förmåga att hantera 
eventuella kriser på ett ändamålsenligt sätt i det fall de skulle inträffa. Skulle det inträffa en allvarlig 
händelse i närtid innebär bristerna enligt Stadsrevisionens bedömning att Krisledningsnämnden 
riskerar att inte vara tillräckligt utbildad eller övad i att fullgöra sina uppgifter. 

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads övergripande krisberedskap präglas 
av brister inom Krisledningsnämndens och Kommunstyrelsens ansvarsområden. Trots att Borås 
Stad genom Stadsledningskansliet bedriver ett till stor del ändamålsenligt arbete inom området är 
bristerna när det gäller krisledningsorganisationens politiska ledning så omfattande att den ändå 
inte kan ses som ändamålsenlig. 

Krisledningsnämnden har inte haft sammanträde, utbildning eller övning under mycket lång tid. Detta 
innebär enligt Stadsrevisionens bedömning avsteg från nämndens reglementen, lag om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och 
Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser.  Förhållandena 
innebär enligt Stadsrevisionens bedömning att Krisledningsnämnden under en längre tid haft en 
passiv hållning till den uppgift man tilldelats av Kommunfullmäktige. 

Krisledningsnämnden saknar sedan 30 juni 2019 ett gällande reglemente vilket innebär avsteg från 
kommunallagen. Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsens beredning av Krisledningsnämndens 
reglemente har varit otillräcklig. Kommunstyrelsens bedöms därutöver inte heller haft en tillräcklig 
uppsikt över Krisledningsnämnden. 
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Krisledningsnämnden behöver säkerställa följsamhet mot reglementen, tillämplig lagstiftning och 
de mål från Kommunfullmäktige som gäller för nämnden. Kommunstyrelsen behöver tillse att 
Kommunfullmäktige kan fatta beslut om ett nytt reglemente för Krisledningsnämnden och säkerställa 
en tillräcklig uppsikt över nämnden. Åtgärderna behöver i Stadsrevisionens mening genomföras 
skyndsamt för att säkerställa en ändamålsenlig krisberedskap på övergripande nivå i Borås Stad.  

Stadsrevisionen bedömer att effekterna av ovanstående brister hittills varit förhållandevis små. 
Krisledningsstabens arbete på operativ nivå bedöms delvis kunna kompensera för bristerna vid en 
faktisk händelse. Skulle det inträffa en allvarlig händelse i närtid riskerar dock Krisledningsnämndens 
arbete att försvåras genom otydliga uppgifts- och ansvarsförhållanden och genom att nämnden inte 
är tillräckligt utbildad eller övad i att fullgöra sina uppgifter. 

………………………………………........................

Andreas Ekelund
Revisionschef

………………………………………........................

Anna Duong
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads 
övergripande krisberedskap. Syftet med granskningen är att granska 
om Borås Stads övergripande krisberedskapsarbete är ändamålsenligt. 
Granskningen visar att det övergripande krisberedskapsarbetet i 
Borås Stad präglas av brister när det gäller Krisledningsnämndens och 
Kommunstyrelsens arbete. Gällande tjänstemannaorganisationens/
krisledningsstabens krisberedskapsarbete visar granskningen att 
verksamheten fungerar på ett till största delen tillfredställande sätt. 

 Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning 
om kommunen drabbas av en extraordinär händelse. Nämnden 
har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. Det 
övergripande målet för kommunens krisberedskap är enligt Borås 
Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 
händelser att kommunen ska ha en väl förberedd krisorganisation.  

Lagliga förutsättningar och ansvars- och uppgiftsfördelning

Borås Stads övergripande krisberedskapsarbete styrs på nationell 
nivå bland annat genom Kommunallagen (KL) och Lag om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Enligt LEH ska 
det i kommuner finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under 
extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Kommunens 
uppgifts- och ansvarsfördelning ska enligt KL anges i reglementen 
till nämnderna. Borås Stad har en Krisledningsnämnd som utsågs 
av Kommunfullmäktige 18 oktober 2018. Krisledningsnämnden 
består av samma ledamöter och ersättare som Kommunstyrelsen 
genom så kallad personunion.   

Krisledningsnämndens uppgifter från Kommunfullmäktige regleras 
till största delen i Krisledningsnämndens reglemente, men även i 
Kommunstyrelsens reglemente och i det gemensamma reglementet 
för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder i Borås Stad. 
Krisledningsnämndens reglemente antogs av Kommunfullmäktige 
2015 och gällde fram till 30 juni 2019. Enligt reglementet ska 
nämnden bl.a. sammanträda minst en gång per år. Sammanträdet 
kan vara i form av utbildning eller övning. Där framgår även att 
Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen 
om extraordinära händelser i fredstid, besluta om att överta hela 
eller delar av verksamhetsområden från Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i kommunen. I det gemensamma reglementet för 
samtliga nämnder i Borås Stad framgår bl.a. att nämnden ska följa 
vad som anges i lag eller annan författning och följa utvecklingen 
inom nämndens ansvarsområden. I Kommunstyrelsens reglemente 
bekräftas att Styrelsen också är Krisledningsnämnd genom lydelsen 
i § 11 i reglementet. 

Granskningen visar att Krisledningsnämnden inte har haft 
något protokollfört sammanträde under de senaste 14 åren. Det 
senaste protokollförda sammanträdet är från 2005 då nämnden 
sammanträdde i samband med en extraordinär händelse. 

Stadsrevisionen bedömer att avsaknaden av protokollförda möten 
innebär att Krisledningsnämnden inte har följt Kommunfullmäktiges 
reglemente sedan åtminstone 2015. Förhållandena medför 
även att Krisledningsnämnden inte heller kan bedömas ha 
följt det gemensamma reglementet för Borås Stads nämnder. 
Sammantaget bedömer Stadsrevisionen att förhållandena medför 
att Krisledningsnämnden under en längre tid haft en mycket passiv 
hållning till den uppgift man tilldelats av Kommunfullmäktige. 

I granskningen framkommer att det under 2019 funnits förslag i 
ärendeskrivelse till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige om 
ett reviderat reglemente för Krisledningsnämnden. Förslagen har 
det inte fattats några beslut om av vare sig Krisledningsnämnden, 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Omständigheterna 
innebär enligt Stadsrevisionens bedömning att Krisledningsnämnden 
saknar reglemente sedan 30 juni 2019, och därmed också 
uppgifter från Kommunfullmäktige. Stadsrevisionen bedömer 
att förhållandena innebär avsteg från kommunallagen 6 kap. 44 
§ som anger att Kommunfullmäktige ska anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer.  

Innan ärenden avgörs i Kommunfullmäktige måste de enligt 
kommunallagen 5 kap. 26 § beredas. Kommunstyrelsen är i enlighet 
med kommunallagen 5 kap. 28 § som sista insats ytterst ansvarig 
för beredningen och att det finns ett beslutsförslag. Stadsrevisionen 
bedömer med utgångspunkt i att Kommunstyrelsen inte har 
säkerställt något beslutsförslag avseende Krisledningsnämndens 
reglemente att avsteg även gjorts från dessa delar av kommunallagen. 
Stadsrevisionen bedömer att förhållandena innebär att 
Kommunstyrelsens beredning av ärendet har varit bristfällig. 
Bristerna mildras dock av att Krisledningsnämndens uppgifter, om 
än i liten omfattning, även regleras i Kommunstyrelsens reglemente 
som har antagits av Kommunfullmäktige. 

Konstaterade brister medför enligt Stadsrevisionens bedömning att 
ansvarsförhållanden, beslutsmandat vid extraordinära händelser 
och uppgiftsfördelning för Krisledningsnämnden är otydliga 
och inte uppfyller kraven i kommunallagen. Omständigheterna 
innebär att Krisledningsnämndens arbete riskerar att försvåras 
om det skulle inträffa en extraordinär händelse i närtid. Dessa 
typer av otydligheter i krisledningsorganisationens politiska 
ledning kan enligt Stadsrevisionens bedömning inte heller sägas 
uppfylla Kommunfullmäktiges målsättning om en väl förberedd 
krisorganisation. 

I kommunallagen 6 kap. 1 § framgår Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Där anges att Kommunstyrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Det förekommer ofta att 
det finns personunion mellan ledamöter i Kommunstyrelsen och 
nämnderna men detta fråntar inte Kommunstyrelsen skyldigheten 
att utöva uppsikt över nämnderna. Uppsiktsplikten är i praktiken 
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begränsad till att lämna råd, anvisningar och påpekanden samt 
i de fall det anses nödvändigt se till att Kommunfullmäktige i 
egenskap av högsta beslutande organ ingriper. Inom ramen för 
granskningen framkommer ingen information som tyder på att 
Kommunstyrelsen under de senaste åren uppmärksammat eller 
påpekat att Krisledningsnämnden inte följt Kommunfullmäktiges 
reglemente. Samma sak gäller övriga avvikelser som konstateras 
i granskningen avseende Krisledningsnämnden. Detta medför 
enligt Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsen inte 
har fullgjort sin uppsiktsplikt över Krisledningsnämnden på ett 
ändamålsenligt sätt.  

Borås Stads övergripande krisberedskap 
Kommunerna ska enligt LEH bland annat analysera vilka 
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen 
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 
Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- 
och sårbarhetsanalys. Kommuner ska dessutom fastställa en plan 
för hur kommunen ska organisera och hantera en extraordinär 
händelse varje mandatperiod. Borås Stad har en upprättad plan 
för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. 
Planen beslutades av Kommunfullmäktige 19 juni 2019. Arbete 
med en ny risk- och sårbarhetsanalys för 2019-2022 pågår vid 
Stadledningskansliet. Analysen beräknas vara färdigställd senast i 
december 2019. Granskningen visar inga avvikelser när det gäller 
Borås Stads arbete med risk- och sårbarhetsanalys eller Plan för 
hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. 
Stadsrevisionen bedömer att Stadsledningskansliets arbete i dessa 
delar är ändamålsenligt. 

Stadsledningskansliet har samlat all kunskap om säkerhet 
och krisberedskap på en avdelning (CKS) och infört bl.a. 
Krisledningsstaben och funktionen tjänsteman i beredskap (Tib). 
Stadsledningskansliet har under 2018 och 2019 genomfört utbildning 
och övning för Krisledningsstaben och beredskapsfunktionen. 
Stadsrevisionen bedömer att arbetet med dokumentation, utbildning, 
övning och samverkan inom CKS och Krisledningstaben till största 
delen fungerar på ett tillfredställande sätt. Avdelningen CKS vid 
Stadsledningskansliet har upprättat en verksamhetsbeskrivning 
2016 med b.la inriktning och mål för verksamheten. 
Verksamhetsbeskrivningen har inte fastställts och uppställda 
mål har inte följts upp av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
bör fastställa mål och inriktning för verksamheten och säkerställa 
att uppföljning gentemot målen genomförs. Stadsrevisionen 
rekommenderar även att när krisledningstaben aktiveras eller övas 
bör uppföljning och information delges Krisledningsnämnden. 

Kommuner ska enligt 2 kap. 8 § LEH ansvara för att förtroendevalda 
och anställd personal får den utbildning och övning som behövs 
för att de skall kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära 
händelser i fredstid. Kommunens förtroendevalda och tjänstemän 
ska enligt Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar 

och extraordinära händelser utbildas och övas för sina uppgifter. 
Granskningen visar att varken Krisledningsnämnden eller 
Kommunstyrelsen har genomfört någon samlad övning eller 
utbildning för nämnden på mycket länge. Borås Stad saknar 
även en övergripande plan för utbildning och övning inom 
området. Stadsrevisionen bedömer att förhållandena sammantaget 
medför att Krisledningsnämnden gör avsteg från lagstiftningen 
(LEH), Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser och Krisledningsnämndens reglemente 
som gällde fram till 30 juni 2019. Förhållandena medför enligt 
Stadsrevisionens bedömning att Kommunfullmäktiges övergripande 
mål om en väl förberedd krisorganisation inte uppnås när det 
gäller Krisledningsnämnden.  

De avvikelser och brister som framkommer i granskningen 
avser i ena delen Krisledningsorganisationens administrativa 
förutsättningar där Krisledningsnämndens uppdrag och mandat 
inte är tydliggjort under senare delen av året. Den andra delen avser 
Krisledningsnämndens genomförande av det uppdrag nämnden 
fått från Kommunfullmäktige genom reglemente, lagstiftning 
och Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser. En organisations förmåga till krisledning 
och krishantering prövas i slutändan vid faktiska extraordinära 
händelser eller andra samhällsstörningar. Någon sådan händelse, som 
föranlett insatser från Krisledningsnämndens sida, har inte inträffat 
i Borås Stad sedan 2005. Samtidigt visar granskningen att Borås 
Stads krisberedskapsarbete på operativ nivå via Stadsledningskansliet 
till största delen är ändamålsenligt. Stadsrevisionen bedömer med 
dessa utgångspunkter att de konkreta effekterna av bristerna varit 
förhållandevis små och att krisledningsstabens arbete på operativ 
nivå delvis kan kompensera för bristerna vid en faktisk händelse. 

Däremot är det av stor vikt att Krisledningsnämnden - utifrån 
sitt uppdrag som stadens politiska ledning om kommunen 
drabbas av en extraordinär händelse, med det yttersta ansvaret 
för krishanteringen - är väl förberedd, utbildad och övad i sina 
uppgifter. Detta så att nämnden har förmåga att hantera eventuella 
kriser på ett ändamålsenligt sätt i det fall de skulle inträffa. Skulle 
det inträffa en allvarlig händelse i närtid innebär bristerna enligt 
Stadsrevisionens bedömning att Krisledningsnämnden riskerar att 
inte vara tillräckligt utbildad eller övad i att fullgöra sina uppgifter. 

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås 
Stads övergripande krisberedskap präglas av brister inom 
Krisledningsnämndens och Kommunstyrelsens ansvarsområden. 
Trots att Borås Stad genom Stadsledningskansliet bedriver ett till 
stor del ändamålsenligt arbete inom området är bristerna när det 
gäller krisledningsorganisationens politiska ledning så omfattande 
att den ändå inte kan ses som ändamålsenlig. 
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Krisledningsnämnden har inte haft sammanträde, utbildning eller 
övning under mycket lång tid. Detta innebär enligt Stadsrevisionens 
bedömning avsteg från nämndens reglementen, lag om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap och Borås Stads Plan för hantering av 
samhällsstörningar och extraordinära händelser.  Förhållandena 
innebär enligt Stadsrevisionens bedömning att Krisledningsnämnden 
under en längre tid haft en passiv hållning till den uppgift man 
tilldelats av Kommunfullmäktige. 

Krisledningsnämnden saknar sedan 30 juni 2019 ett gällande 
reglemente vilket innebär avsteg från kommunallagen. 
Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsens beredning 
av Krisledningsnämndens reglemente har varit otillräcklig. 
Kommunstyrelsens bedöms därutöver inte heller haft en tillräcklig 
uppsikt över Krisledningsnämnden. 

Krisledningsnämnden behöver säkerställa följsamhet 
mot reglementen, tillämplig lagstiftning och de mål från 
Kommunfullmäktige som gäller för nämnden. Kommunstyrelsen 
behöver tillse att Kommunfullmäktige kan fatta beslut om ett nytt 
reglemente för Krisledningsnämnden och säkerställa en tillräcklig 
uppsikt över nämnden. Åtgärderna behöver i Stadsrevisionens 
mening genomföras skyndsamt för att säkerställa en ändamålsenlig 
krisberedskap på övergripande nivå i Borås Stad.  

Stadsrevisionen bedömer att effekterna av ovanstående brister 
hittills varit förhållandevis små. Krisledningsstabens arbete på 
operativ nivå bedöms delvis kunna kompensera för bristerna vid 
en faktisk händelse. Skulle det inträffa en allvarlig händelse i 
närtid riskerar dock Krisledningsnämndens arbete att försvåras 
genom otydliga uppgifts- och ansvarsförhållanden och genom 
att nämnden inte är tillräckligt utbildad eller övad i att fullgöra 
sina uppgifter. 
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Personalekonomisk redovisning 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2019.            

Ärendet i sin helhet 

Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till grund för kommunens 

strategiska arbete inom personalområdet. Redovisningen beskriver 

personalarbetet för 2019 och några år bakåt med fokus på personalstruktur, lön, 

arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och utbildning.  

 

Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation 

som en kommun, speciellt i tider när konkurrensen om arbetskraften är hård. 

Det tillsammans med den demografiska utvecklingen kräver både nytänkande 

och mod att utmana traditionella arbetssätt.  
 

Nämnderna ska under 2020 ha fokus på att 

 arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen. 

 arbeta för en jämställd arbetsgivarpolitik. 
 

Dessutom fortsätta med att 

  motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar. 

  motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

  organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

  genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 

  öka anställningsbarheten för 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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Den personalekonomiska redovisningen är ett viktigt verk-
tyg för Borås Stad. Redovisningen möjliggör insyn i frågor 
som rör arbetsmiljö, jämställdhet och kompetensutveck-
ling samtidigt som den visar trender och hälso- och ohäl-
sofaktorer. Med god insyn i dessa frågor kan vi fortsätta 
arbeta aktivt med personalförsörjning, organisationshälsa 
och kompetensutveckling, och därmed utveckla och stärka 
arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ytterligare. 

Vi är alla medvetna om den rådande kompetensförsörj-
ningsutmaningen. Andelen barn och äldre i befolkningen 
ökar vilket leder till att behovet av skola, vård och omsorg 
ökar. Idag arbetar mer än en miljon människor i välfärden. 
Inom den närmsta tioårsperioden kommer omkring en 
tredjedel av dem vara 65 år eller äldre. Det är alltså färre 
som ska arbeta för fler inom välfärden varför vi står inför 
stora rekryteringsbehov. För att säkra kompetensförsörj-
ningen krävs att vi tänker nytt och långsiktigt, något som 
Borås Stad gör genom olika arbetsgrupper och projekt.

Stadsledningskansliet har under året startat upp fem för-
valtningsövergripande arbetsgrupper som en del i arbetet 
med att klara kompetensförsörjningsutmaningen såväl nu 
som i framtiden. Äldre ska jobba längre, deltid blir heltid, 
minska sjukfrånvaron, digitalisering för att frigöra värde-
skapande tid och ökad anställningsbarhet. En grundförut-
sättning för att lyckas med dessa åtaganden är en frisk 
organisation. När äldre ska arbeta längre och när sjuk-
frånvaron ska minska måste vi arbeta ur ett hälsofräm-
jande perspektiv. Under 2019 startade projektet Frisk 
Organisation och blev en enhet – Organisationshälsa. 
Enheten arbetar med samtliga förvaltningar i Borås Stad 
och riktar in sig på de förvaltningar som har störst utma-
ningar sett till ohälsotal och kostnader.

Under 2019 har friskvårdsbidraget höjts från 1 500 till  
2 000 kronor. Samtidigt utökades möjligheten att använda 
bidraget till de aktiviteter som Skatteverket godkänt. 

Tron på våra medarbetares förmåga är oerhört viktig. I 
oktober 2019 genomfördes medarbetarenkäten med en 
svarsfrekvens på 88,9 procent. Den högsta svarsfrekvensen 
hittills. Samtliga svar visar på en positiv utveckling jämfört 
med 2017 års medarbetarenkät. Som ett led i den pågående 
Tillitsresan har stadsdirektören gett samtliga arbetsplatser 
uppdraget att arbeta för ökad stolthet, trivsel och förståelse 
för hur betydelsefull vars och ens insats är. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt stå inför en tuff 
kompetensförsörjningsutmaning kräver idogt arbete. Därför är 
det glädjande när det hårda arbetet lönar sig. 2019 blev Borås 
Stad utsedd till Årets kommun inom employer branding, 
en karriärundersökning där studenter och yrkesverksamma 
rankar arbetsgivare. Under det gångna året har även Borås 
Stads personalklubb, MerKraft, utsetts till Sveriges bästa per-
sonalklubb. Dessutom är Borås Stad ett Karriärföretag 2020. 
Varje år utses 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda 
unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och 
unga yrkesverksamma. Dessa bedrifter ska vi vara stolta över.
 
Stort tack till alla anställda i Borås Stad för ert arbete under 
det gångna året!

Ulf Olsson (S)
Ordförande i Kommunstyrelsen

Borås Stad – en arbetsgivare  
som prioriterar hälsa

Bra personalpolitik ligger steget före

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen

Att vara en god och attraktiv arbetsgivare borde vara 
en självklarhet för varje företag och organisation. Ett 
mål att sträva mot och ständigt förbättra för att trygga 
kvalitet i sin verksamhet. Ledord i den processen är att 
medge delaktighet, 

inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje 
medarbetare. Detta i sin tur kräver styrning av verk-
samheten och då är personalredovisning, kalkyler och 
statistik viktiga, rentav nödvändiga, instrument för den 
önskade utveckling. Relevant information måste hela 
tiden finnas tillgänglig och varje medarbetare ha möjlig-
het att hålla sig informerad.

Förtroendet för kommunen som arbetsgivare måste 
alltid vara högt och det kräver ständig utveckling och 
förbättring av det vi är till för att utföra. Erfarenheten 
säger oss att vid de förändringar det innebär reagerar vi 
som människor olika. Några tar snabbt till sig det nya 
medan andra behöver lite längre tid. Kunskap om varför 
förändringen sker och delaktighet i förändringsarbetet 
är avgörande för att det nya skall planteras, slå rot och 
ges möjlighet att blomma.

Arbetet med heltid till alla, att ta bort de delade turerna 
och minska behovet av timanställda rullar på. Enkelt 
uttryck; Det som varit duger inte längre, då når vi inte 
den attraktivitet som arbetsgivare som är nödvändig för 
framtiden.

Självklart är det alltid den verksamhet som bedrivs i 
förskolan, vid äldreboendet eller på biblioteket som 
bestämmer personalbehovet. Det i sin tur innebär en 
inbjudan, inte en motsättning, till en modern personal-
politik. Vi tvingas tänka nytt och se möjligheterna i en 
bra balans mellan arbete och fritid som en av nycklarna 
till en hälsosam tillvaro. 

Tyvärr måste vi konstatera att sjuktalet inte minskat 
utan visat en viss ökning. Vi kommer att fortsätta ar-
betet med att bryta utvecklingen och där så krävs vidta 

ytterligare åtgärder. Det gör vi i nära samarbete med 
personalen och de fackliga organisationerna. Arbetet 
måste vara långsiktigt och tydligt målinriktat med be-
aktande av såväl sociala, fysiska som psykiska faktorer. 

Nyckelord för framtida personalförsörjning är rekrytera, 
behålla och utveckla. En sanning som påtalats många 
gånger är att rekryteringsbehovet för de kommande åren 
är stort, inte bara för Borås Stad, utan för alla Sveriges 
kommuner. Utbildning, kompetensutveckling och kar-
riärmöjligheter kommer att vara av strategisk betydelse 
för framtida rekrytering. Borås kommer att vara redo.

Genom att ligga steget före antar vi utmaningen!
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Inledning 

Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året. 
Förvaltningarna har haft i uppgift att arbeta med de uppdrag som Kommunfullmäktige beslutade om i 
samband med föregående års personalekonomiska redovisning. Stadsledningskansliet, Personal och 
förhandling har startat fem förvaltningsövergripande arbetsgrupper. Syftet är att med gemensamma krafter 
hitta nya sätt att klara välfärdsuppdraget. 

Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation som en kommun, speciellt i 
tider när konkurrensen om arbetskraften är stor. Arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare sker parallellt på flera nivåer och på olika sätt. Det handlar till exempel om marknadsföring 
lokalt, nationellt och internationellt. Det handlar om rekryteringsbonusar och lönetillägg för medarbetare 
över 65 år, kommunövergripande kompetensutveckling, det interna chefsförsörjningsprogrammet, 
möjlighet till utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter, utökning av friskvårdsförmåner och aktiv 
personalklubb.  

Projektet Frisk organisation med avdelningen organisationshälsa startade i januari 2019. Satsningen är ett 
stöd till förvaltningarnas arbete med sjukskrivningar och deras påverkan på verksamheten. Målet är att nå 
och behålla en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaron. Under det första året har enheten etablerat 
samarbete med samtliga förvaltningar och i huvudsak arbetat med de som i ohälsotal och kostnader har de 
största utmaningarna. 

Borås Stad fick 2019 utmärkelsen ”Årets Kommun” samt utsågs till Karriärföretag 2020 och 
personalföreningen MerKraft utsågs till ”Årets fritidsförening”. Samtliga utmärkelser är kvitton på att det 
långsiktiga arbete som läggs ned på att vara en attraktiv arbetsgivare ger resultat. 

Statistikuppgifterna i den personalekonomiska redovisningen har i huvudsak hämtats ur Heroma och 
Stratsys. Mångfaldsstatistik med uppgifter om anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från 
Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgifter om personalkostnader har hämtats från kommunens 
ekonomisystem Agresso. Det som inte varit möjligt att ta fram ur IT-systemen har inhämtats genom 
uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar. Den statistik som presenteras gäller tillsvidareanställda 
och visstidsanställda med månadsavlön, om inte annat anges. 

Linnéa Nilsson och Marianne Andrén vid Stadsledningskansliet har varit huvudansvariga för den perso-
nalekonomiska redovisningen. 

Det har varit en rolig och spännande tid för mig som ny personalchef och jag ser fram emot att axla 
utmaningarna och fortsätta utveckla personalarbetet i Borås Stad.  

STADSLEDNINGSKANSLIET 

Annica Dahlén 
Personalchef 
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Sammanfattning 
 

Verksamhetsmål 2019: 

 Sjukfrånvaron sänktes till 7,3 procent. Målet var att nå 7,2 procent.  

 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 430,3 årsarbeten. Målet var 400 årsarbeten. 

 Friskvårdsbidrag: Andel medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget var 40 procent, vilket motsvarade 
uppsatt mål. 

 

Några fakta i korthet  
Anställda 
10 173 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november. 97,7 procent av de 
tillsvidareanställda har heltidstjänst. Timavlönade har utfört arbete motsvarande 430 årsarbeten. Anställda 
med utländsk bakgrund har ökat från 29,6 procent till 31 procent.  
 
Kompetensutveckling  
Riktade utbildningar till specifika grupper har genomförts, till exempel kurser för ekonomer, 
hälsoinspiratörer och utbildning i motiverande samtal. 
 
Attraktiv arbetsgivare 
Borås stad har under året utsetts till Karriärföretag 2020 samt fått utmärkelsen ”Årets Kommun” av 
employer brandingföretaget Universum. MerKraft, personalföreningen, har fått utmärkelsen ”Årets 
fritidsförening”. 
 
Personalomsättning  
Personalomsättningen har minskat från 10,4 procent till 9,4 procent. 
 
Löneläge  
Medianlönen för tillsvidareanställda var 29 250 per månad, en ökning med 750 kr. Kvinnornas medianlön 
uppgår till 97,6 procent av männens.  
 
Frisk organisation 
Under 2019 har enheten organisationshälsa etablerat samverkan med samtliga förvaltningar och arbetat 
med ett 30-tal arbetsplatser.  
 
Friska medarbetare  
Under året har frisktalet ökat från 53,8 till 55,3 procent. Kvinnorna står för den största ökningen. 
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron motsvarade 823 årsarbeten, en minskning med 11 jämfört med 2018. Det medförde en 
minskad sjuklönekostnad på 2 miljoner kronor till 95,6 miljoner kronor.  
 
Personalkostnaden  
Personalkostnaden var 5,2 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 80 procent av Borås Stads totala budget.  
 
Chefer  
68 procent av cheferna är kvinnor. 14,8 procent av cheferna har utländsk bakgrund. 
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Uppdrag 
Fokus under året har varit att på bred front fortsätta arbetet med att möta kompetensutmaningarna på 
såväl kort som lång sikt. Nämndernas arbete under året redovisas här i en kort sammanfattning. 
Uppgifterna är hämtade från Stratsys. Uppdraget som handlade om hur kommunstyrelsen tar sitt 
strategiska ansvar beskrivs i avsnittet om kompetensförsörjning och kompetensutveckling.  
 
Motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65 
Förvaltningarna tar sig an frågan på lite olika sätt. Till exempel att kompetensutvecklingsinsatser erbjuds 
under hela anställningstiden oavsett ålder. Medarbetarsamtalen har en betydelsefull roll i dialogen mellan 
chef och medarbetare. Inom våra pedagogiska verksamheter lyfts bemanningsenheten fram som en bra 
möjlighet till fortsatt anställning även efter pensionsavgång. Här ges möjlighet till en ökad flexibilitet 
genom att kunna välja var och när man vill arbeta. Möjligheten att gå ned i tid utifrån heltidsbeslutet kan 
vara en väg för den äldre medarbetaren att gå ner i sysselsättningsgrad, vilket kan bidra till att man stannar 
kvar några fler år i arbetslivet. 
 
Motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
Heltidsanställning är norm och deltid en möjlighet. Ett stort antal framför allt inom vård och omsorg har 
begärt partiell tjänstledighet. Här finns alltså potential att arbeta för att få medarbetare att välja 
heltidsarbete. Inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv är det av stor vikt att minska könsskillnaderna då 
det fortfarande är kvinnor som i högre grad arbetar deltid.  
 
Organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
Förvaltningarna gör många bra insatser för att arbeta med sjukskrivningar och rehabilitering. Bland annat 
görs ett aktivt arbete med deltidssjukskrivning istället för heltidssjukskrivning. Deltagande i projekt som 
”Positiv rörelse” och ”Ökad hälsa på arbetsplatsen” samt samarbete med organisationshälsa och 
medarbetarcentrum är andra exempel. Förvaltningarna arbetar främst på individnivå men det krävs att 
man även agerar på strukturer i organisationen. 
 
Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
E-tjänster lyfts fram på olika sätt när det gäller allt ifrån bygglov till socialtjänst online. Skypemöten 
används i allt större utsträckning för att effektivisera och minska resandet, digitala signeringar och andra 
mobilapplikationer införs successivt. Utmaningen är inte bara att få fram ny teknik utan också att få med 
sig medarbetarna i utvecklingen. Här har Servicekontoret hittat ett bra koncept genom 
”tisdagsinformation” där man går igenom digitala trix och tips.  
 
Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Kompetensförsörjningsplanen är ett bra verktyg för att få överblick över framtida behov och hitta rätt 
åtgärder. Det finns stor kunskap kring svårigheten att rekrytera och behålla medarbetare.  
Förvaltningarna redovisar ökad anställningsbarhet både från ett inåtperspektiv och från ett utåtperspektiv. 
Inåt genom till exempel valideringsinsatser som används för att höja kompetensen för redan anställda. 
Utåt genom att man tar emot arbetspraktikanter, studiepraktikanter och ferieungdomar som ett led i att 
visa att Borås Stad är en möjlig framtida arbetsgivare. Vård- och äldreförvaltningen har infört en ny 
befattning i form av servicebiträde vilket är ett första steg att komma in på arbetsmarknaden. Kost och 
lokalvård inom grundskolan arbetar med integrationsmodellen som går ut på att personer som står långt 
från arbetsmarknaden får möjlighet att genom en tre-stegsmodell utbilda sig till ett bristyrke. Målet är att 
de ska kunna söka tillsvidaretjänster.  
 

Vägen framåt 
Forskning visar att organisationer har mycket att vinna på att koppla ihop organisatoriska strukturer och 
styrning/ledning med villkoren på den enskilda arbetsplatsen eller enskilda arbetsgruppen. Arbetsmiljö- 
och jämställdhetsarbetet ligger i dag huvudsakligen längst ut i organisationen på den enskilda arbetsplatsen 
och första linjens chefer. För att nå resultat måste det genomsyra samtliga ledningsnivåer och fungera över 
tid. En rapport från Sveriges företagshälsor (2020) visar att arbetsmiljö, organisation och hälsa hänger 
ihop. 
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Det råder fortfarande ojämlikhet mellan kvinnodominerade och mansdominerade verksamheter. Det 
handlar bland annat om lön, möjligheter till karriär, sjukfrånvaro, föräldraledighet, vård av barn och val av 
sysselsättningsgrad. SKR har tagit fram en rapport som handlar om jämställd arbetsgivarpolitik och lyfter 
fram intressanta punkter. En del av punkterna har Borås Stad kommit långt med och andra behöver 
staden bli bättre på.  
 

Nämnderna ska under 2020 ha fokus på att 

 arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen. 

 arbeta för en jämställd arbetsgivarpolitik. 
 
Dessutom fortsätta med att 

  motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar. 

  motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

  organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

  genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 

  öka anställningsbarheten för 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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1 Medarbetare 

Under 2019 har fokus fortsatt varit att finna vägar för att möta den demografiska utvecklingen med ökat 
antal pensionsavgångar och minskad tillgång på personer i arbetsför ålder. Det handlar ytterst om att 
kompetensförsörja kommunens verksamheter. Kompetenta medarbetare som ges stimulans och 
utvecklingsmöjligheter, som känner stolthet och trivsel blir goda ambassadörer som bidrar till att både 
behålla och rekrytera medarbetare. 
 
I avsnittet redovisas och kommenteras det som har med bemanning att göra. För den som vill ta del av 
mer statistik finns fler tabeller i slutet på avsnittet. 
 

1.1 Anställda 

2019 ökade antalet tillsvidareanställda med 101 personer. Personalgrupperna vårdbiträden, arbets- och 
fysioterapeuter samt tekniska handläggare visar den procentuellt största ökningen. 
Exempel på personalgrupper som minskat i antal är förskollärare, socialsekreterare och kökspersonal. 
Fördelningen mellan män och kvinnor visar endast en marginell förändring. 77 procent är kvinnor och 23 
procent är män. 
 
Medelåldern för Borås Stads tillsvidareanställda är 46 år vilket är något högre än för kommunanställda i 
riket som 2018 var 45,1 år.  
 
97,7 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna har heltidsanställning. Under 2019 har fyra dispenser 
givits för deltidsanställning, bland annat för modersmålslärare. 831 medarbetare har beviljats partiell 
tjänstledighet i enlighet med heltidsbeslutet vilket är 36 fler än föregående år. Den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden för dessa medarbetare är 80,5 procent. 4,2 procent av männen har använt sig av 
möjlighet till partiell tjänstledighet och de har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 78,7 procent. 11 
procent av kvinnorna har motsvarande tjänstledighet med en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 80,7 
procent.  
 
 
Andel tillsvidareanställda som har 
heltidsanställning inom de kommunala bolagen 
varierar. Lägst andel har Borås Djurpark AB där 81 
procent är heltidsanställda följt av Fristadbostäder 
med 84,6 procent. Borås Kommuns Parkerings AB 
och Borås Elnät AB är exempel på bolag där alla 
har heltidsanställning. 
 
 
 
Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man varit 
visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. 2019 har 141 personer fått tillsvidareanställning 
enligt denna bestämmelse. 
 
Ur ett jämställdhetsperspektiv bör könsfördelningen bland chefer motsvara den fördelning som finns för 
anställda totalt. Andelen kvinnliga chefer är drygt 68 procent. Av de anställda är 77 procent kvinnor, alltså 
nås inte en jämställd nivå. Bland förvaltningscheferna är 37,5 procent kvinnor och 62,5 procent män. 
Andelen kvinnliga chefer är högst på enhetschefsnivå och minskar högre upp i organisationen. 
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Andelen medarbetare med utländsk bakgrund1 har ökat från 29,6 procent år 2018 till årets 31 procent. 
Männen ökar med två procentenheter till 33 procent och kvinnorna från 29,1 till 30,3 procent. 
Fritidsledare är den personalgrupp som ökat mest med 9,4 procentenheter till 47,5 procent. Vårdbiträden 
samt städ, tvätt och renhållningsarbete är de grupper som har störst andel medarbetare med utländsk 
bakgrund. Inom båda grupperna är andelen medarbetare med utländsk bakgrund större än 70 procent. 
Chefer med utländsk bakgrund har ökat marginellt från 14,4 till 14,8 procent. I förvaltningarnas 
ledningsgrupper har 6,7 procent utländsk bakgrund. Om medarbetare med utländsk bakgrund skulle 
avspeglade kommunens befolkningssammansättning av människor i yrkesverksam ålder bosatta i Borås 
skulle den utgöra 33,6 procent2.  
 

 
  

Drygt 1 750 medarbetare har någon gång under året varit föräldralediga. Genomsnittligt uttag av dagar 
skiljer sig stort mellan könen. Männen har i genomsnitt tagit ut 32,1 dagar och kvinnorna 81,7 dagar. 2 830 
personer har under året tagit ut ledighet för vård av barn (VAB). 81 procent av de medarbetare som varit 
frånvarande på grund av VAB är kvinnor och 19 procent är män. En fördelning som i stort 
överensstämmer med könsfördelningen av anställda totalt. Kvinnorna har i genomsnitt tagit ut 8,9 dagar 
vilket är 2,5 dagar mer än männens 6,4 dagar. Gapet mellan kvinnors och mäns uttag av VAB har minskat 
med 0,4 dagar jämfört med 2018. 
 

 
                                                      
1 Med utländsk bakgrund menas en person som är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. 
2 Andel i yrkesverksam ålder 15-64 år 2018. 
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Andelen anställda inom de olika verksamheterna har inte förändrats sedan tidigare år. 
 

 
  

1.2 Personalomsättning 

Personalomsättning3 uttrycks i procent i förhållande till genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
En sund personalomsättning är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och kvalitet i 
verksamheten. Är rörligheten alltför stor ökar arbetsbelastningen på de medarbetare som stannar kvar och 
verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. 
 
 

 
Följande diagram visar personalomsättningen för tre större chefsgrupper: rektorer, förskolechefer och 
chefer inom äldreomsorgen. I jämförelse med den totala personalomsättningen på 9,4 procent så ligger 
både chefer inom äldreomsorgen och rektorer lägre med 6,1 respektive 7,6 procent. Förskolechefernas 
personalomsättning på 10,9 procent förklaras av att fyra av totalt fem har valt att gå i pension.  
 

                                                      
3 Personalomsättning beräknas som antalet tillsvidareanställda som lämnat kommunen för annan arbetsgivare eller slutat på grund av att man valt 
att gå i pension dividerat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
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En del av personalomsättningen beror på avgångar på grund av pension. Väljer medarbetarna att gå i 
pension vid 65 års ålder kommer drygt 25 procent av dagens tillsvidareanställda att vara pensionärer inom 
en tioårsperiod. Om medarbetaren istället väljer att gå i pension vid 67 år kommer endast 22 procent att 
pensionera sig inom samma period. Att få medarbetare att arbeta längre är alltså av stor betydelse för 
Borås Stads framtida kompetensförsörjning.  
 
Stora pensionsavgångar väntas inom teknikarbeten, framförallt inom hantverks- och köksarbeten samt för 
ingenjörer. Inom teknikområdet beräknas totalt 35 procent avgå med pension inom 10 år. Även bland 
ledare och chefer kommer 28 procent att fylla 65 år de närmaste 10 åren. Drygt 40 procent av chefer och 
ledare inom individ- och familjeomsorg och kök, 39 procent inom kultur och fritid samt 33 procent av 
rektorerna blir 65 år inom samma period. 
 
 

 
Flera av de kommunala bolagen visar också en lägre personalomsättning jämfört med föregående år. Det 
ska poängteras att bolagen varierar stort i antal anställda och därför kan en enstaka medarbetares avgång 
ge en hög procentsats. En jämförelse mellan bolagen ger därför ingen rättvisande bild, bättre är att 
jämföra bolagen var för sig över tid.  
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Vad kostar personalomsättningen? 
Personalomsättningen kan föra med sig både positiva och negativa effekter. Positivt är det om rörligheten 
ger möjlighet till höjd eller förnyad kompetens men negativt om det tar allt för lång tid att återbesätta en 
ledig befattning eller om det inte är möjligt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Konsekvenser 
av en negativ rörlighet är till exempel minskad kvalité och ökad belastningen på de medarbetare som är 
kvar. Det finns därför ett stort värde i att ha en välbalanserad rörlighet. Det är också viktigt att ha insikt i 
vad en rekrytering kostar. Det finns många faktorer att ta hänsyn till och långt ifrån alla syns i den 
ekonomiska redovisningen. En beräkning av personalomsättning ska innehålla både 
återbesättningskostnader (rekrytering, upplärningstid) och kostnader för avveckling, som till exempel 
minskad eller förlorad effektivitet som uppstår under uppsägningstid och eventuell vakansperiod. 
Kostnaderna kan delas upp i fyra olika områden enligt den personalekonomiska modellen som ekonomen 
Anders Johrén utvecklat. 
 

 Rekryteringskostnader  
- Direkt kostnad för annonsering. 
- Indirekt kostnad för den tid de medverkande behöver lägga i rekryteringsprocessen 
(rekryterande chef, HR-avdelning, kollegor, fackliga företrädare).  
 

 Introduktionskostnader 
- Tid för inledande introduktion första dagen, i form av aktiviteter som till exempel 
rundvandring, presentation och genomgång av övriga praktiska frågor. 
- Tid som chef och övriga kollegor lägger ned under första perioden för löpande handledning av 
den nyanställda. 
 

 Inskolningskostnader 
Handlar om kostnader för minskad effektivitet för den nyanställda och för den som ska handleda 
samt för annan personal som är delaktig under inskolningstiden. Det är alltså de kostnader som 
uppstår till följd av skillnaden på arbetsinsats mellan en erfaren medarbetare och en nyanställd.  
 

 Avvecklingskostnader 
- Kostnad för minskad prestation från den som ska lämna.  
- Kostnad för förlorad effektivitet under vakansperiod minus insparad lönekostnad. 

 
Kostnaden för att ersätta medarbetare som slutar varierar mellan olika yrkesgrupper. Den största 
kostnaden ligger i den tid det tar att skola in nya medarbetare. Om man utgår från att en extern rekrytering 
i genomsnitt kostar 200 000 kr så är kostnaden för de 333 tillsvidareanställda medarbetare som rekryterats 
under året drygt 66 miljoner.  
 

1.3 Timavlönade 

Antalet timavlönade omvandlat till årsarbeten är en av tre indikatorer som kommunfullmäktige beslutat att 
följa sedan många år. Målet för 2019 var att timavlönade som anställts enligt avtalet allmänna 
bestämmelser (AB) inte skulle överstiga 400 årsarbeten. Utfallet blev 430 årsarbeten vilket är 17 årsarbeten 
mindre än 2018. Det är framförallt Vård- och äldreförvaltningen som bidragit till ett bättre resultat än det 
föregående året genom att minska med 12 årsarbeten. 
 
Utöver timavlönade anställda enligt AB så finns även timavlönade medarbetare anställda enligt 
beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare). Denna grupp har 
utfört arbete motsvarande 472 årsarbeten. 
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Andelen timavlönade påverkas till exempel av faktorer som korttidssjukfrånvaro, tillfällig vård av barn och 
semester. Att avgöra när det är försvarbart att ta in eller avstå från att ta in timavlönad ersättare måste 
göras från fall till fall. En alltför restriktiv hållning kan däremot leda till ökad sjukfrånvaro eller ökad 
personalrörlighet. 

 
Korttidsfrånvaro i förhållande till timavlönade uttryckt i årsarbeten 

Verksamhet  Frånvaro  Timavlönade 

Äldreomsorg4   269  159 
Social omsorg5  97  41 
Skola och förskola6  133  110 

 
För att få en uppfattning om balansen mellan frånvaro och ersättare har de mest personalkrävande 
verksamheterna skola, förskola, äldreomsorg och social omsorg studerats. För samtliga verksamheter har 
antalet timmar frånvaro för sjukdom 1-14 dagar och tillfällig vård av barn (VAB) summerats. För 
äldreomsorg och social omsorg har även semester tagits med då dessa verksamheter har stort behov av 
ersättare även vid sådan frånvaro. Frånvarotimmarna har jämförts med antalet timmar utförda av 
timavlönade medarbetare och omräknats till årsarbeten. Jämförelsen visar att andelen timavlönade inom 
till exempel äldreomsorgen endast täcker cirka 60 procent av frånvaron i form av sjuk, VAB och semester. 
Även om jämförelsen inte ger någon exakt bild så ger den ändå en fingervisning om hur mycket av 
korttidsfrånvaron som täcks upp med ersättare. Det är viktigt att noga överväga vad det kan få för 
konsekvenser för verksamheten och för ordinarie medarbetare om man är alltför återhållsam med att ta in 
ersättare vid korttidsfrånvaro.  
 

  

                                                      
4 Summering av frånvaro p.g.a. sjukdom 1-14 dgr, VAB och semester för undersköterskor och vårdbiträden. 
5 Summering av frånvaro p.g.a sjukdom 1-14 dgr, VAB och semester för stödpedagoger, stödassisenter och vårdare. 
6 Summering av frånvaro p.g.a sjukdom 1-14 dgr och VAB för grundskollärare, gymnasielärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, övrigt 
lärararbete. 
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1.4 Resursanvändning 

Under året utfördes 15 127 658 arbetstimmar vilket motsvarar 8 899 årsarbeten. Det innebär en 
nettoarbetstid7 på 74,2 procent av överenskommen tid. Inkluderas över- och fyllnadstid blir den totalt 
arbetade tiden 74,8 procent av överenskommen tid. 

 
1 440 personer har inlöst övertid och saknar rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad TT-tid, 
registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid.  
 
Det fanns 98 245 sparade semesterdagar vid årets slut vilket innebär en semesterskuld för Borås Stad på 
203 772 297 kronor inklusive PO-pålägg. Det är viktigt att ge förutsättningar och stimulera medarbetare 
att ta ut den lagstadgade semestern, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv.  

 
  

                                                      
7 Nettoarbetstid = Avtalad/överenskommen arbetstid - frånvaro 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2019 MEDARBETARE 

 

13 

1.5 Tabellavsnitt medarbetare 

Tabell 1.1 Anställda per nämnd 2019-11-01 

  Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsv anst jmf 
m föreg år Nämnd Kvinnor Män Kvinnor Män 

           

Revisorskollegiet 2 3 - 1  - 

Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 90 53 14 6  -69 

      

Lokalförsörjningsnämnden 10 27 3 -  -2 

Samhällsbyggnadsnämnden 35 35 1 -  1 

Servicenämnden 93 254 13 33  2 

Tekniska nämnden 44 87 4 2  -1 

Miljö- och konsumentnämnden 52 17 3 2  5 

      

Fritids- och folkhälsonämnden 112 83 15 8  10 

Kulturnämnden 138 72 29 11  -4 

      

Förskolenämnden 1 177 45 300 14  -2 

Grundskolenämnden 1 623 418 307 187  72 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 514 274 51 48  -33 

      

Individ- och familjeomsorgsnämnden 223 62 5 7  -6 

Arbetslivsnämnden 152 84 18 15  2 

Vård- och äldrenämnden 1 787 321 144 100  86 

Sociala omsorgsnämnden 716 166 51 12  40 

      

Totalt kommunen 6 768 2 001 958 446  101 
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Tabell 1.2 Anställda per personalgrupp 2019-11-01 

 Tillsvidareanställda Visstidsanställda 
Förändring 
tillsv anst 
jmf m föreg 
år  Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

      

Ledningsarbete  368  139  2  2  13 

      

Handläggar- och administratörsarbete      

Handläggararbete  332  154  23  11  15 

Administratörsarbete  298  43  26  6  24 

      

Vård och omsorg      

Psykolog  8  4  -  1  3 

Sjuksköterska  225  29  4  -  13 

Undersköterska  1 147  150  41  11  -12 

Vårdbiträde  101  56  95  86  25 

      

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m.fl.  81  16  2  -  18 

      

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare m.fl.  236  43  12  3  -18 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  38  18  1  4  4 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  486  129  44  13  2 

Personlig assistent, anhörigvårdare  126  24  6  1  -2 

Övrigt socialt och kurativt arbete  53  19  1  1  7 

      

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare  617  146  110  68  30 

Gymnasielärare  234  162  30  38  -13 

Förskollärare  752  36  224  18  -22 

Fritidspedagog  55  18  70  47  2 

Övrigt lärararbete  197  76  29  9  -2 

Barnskötare  433  15  97  3  4 

Dagbarnvårdare  1  -  -  -  - 

Elevassistent  160  80  35  32  25 

Övrigt skol- och förskolearbete  40  14  3  10  2 

      

Kultur, turism och friluftsarbete      

Fritidsledare  36  39  11  14  4 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  58  17  10  -  -8 

Övrig kultur, turism och fritid  72  58  19  10  3 

       

Teknikarbete      

Teknisk handläggare  34  21  1  1  7 

Ingenjör  26  68  -  3  - 

Tekniker  12  71  1  1  -9 

Hantverkare m.m.  18  265  8  36  -3 

Köks- och måltidsarbete  297  55  21  9  -14 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  226  36  32  8  8 

      

Kod saknas  1  -  -  -  -5 

      

Totalt kommunen  6 768  2 001  958  446  101 
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Tabell 1.3 Anställda (tillsvidare och visstid) med utländsk bakgrund i procent 

    

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

    

Ledningsarbete 15,1 14,1 14,8 

    

Handläggar- och administratörsarbete    

Handläggararbete 19,3 20,0 19,5 

Administratörsarbete 22,1 35,3 23,8 

    

Vård och omsorg    

Psykolog 12,5 - 7,7 

Sjuksköterska 20,1 32,1 21,4 

Undersköterska 46,8 66,0 49,1 

Vårdbiträde 64,8 79,7 71,1 

    

Rehabilitering och förebyggande arbete    

Arbets- och fysioterapeut m.fl. 20,2 12,5 19,0 

    

Socialt och kurativt arbete    

Socialsekreterare m.fl. 27,1 40,0 29,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 7,9 27,3 15,0 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 26,9 30,8 27,8 

Personlig assistent, anhörigvårdare 40,4 40,0 40,4 

Övrigt socialt och kurativt arbete 14,8 25,0 17,6 

    

Skol- och förskolearbete    

Grundskollärare 22,3 27,5 23,5 

Gymnasielärare 19,8 18,2 19,1 

Förskollärare 21,7 19,2 21,6 

Fritidspedagog 20,2 25,8 22,1 

Övrigt lärararbete 28,1 39,5 31,2 

Barnskötare 35,2 26,3 34,9 

Dagbarnvårdare - - - 

Elevassistent 22,1 39,8 28,5 

Övrigt skol- och förskolearbete 26,8 58,3 38,5 

    

Kultur, turism och friluftsarbete    

Fritidsledare 37,8 55,6 47,5 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 25,4 5,9 21,4 

Övrig kultur, turism och fritid 12,8 18,5 15,2 

    

Teknikarbete    

Teknisk handläggare 17,6 9,1 14,3 

Ingenjör 7,7 14,1 12,4 

Tekniker 7,7 23,0 20,7 

Hantverkare m.m. - 22,8 21,0 

Köks- och måltidsarbete 43,9 44,6 44,0 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 69,3 75,6 70,3 

    

Totalt kommunen 30,3 33,0 31,0 
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Tabell 1.4 Hel- och deltidsanställda per personalgrupp i procent  

 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

     

Ledningsarbete  99,7  0,3  100,0  - 

     

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete  98,1  1,9  99,3  0,7 

Administratörsarbete  91,9  8,1  90,9  9,1 

     

Vård och omsorg     

Psykolog  100,0  -  100,0  - 

Sjuksköterska  99,5  0,5  100,0  - 

Undersköterska  98,3  1,7  99,4  0,6 

Vårdbiträde  98,1  1,9  95,2  4,8 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m.fl.  98,8  1,2  94,1  5,9 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.fl.  98,1  1,9  100,0  - 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  100,0  -  100,0  - 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  98,2  1,8  99,2  0,8 

Personlig assistent, anhörigvårdare  96,9  3,1  100,0  - 

Övrigt socialt och kurativt arbete  92,9  7,1  100,0  - 

     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  98,2  1,8  99,3  0,7 

Gymnasielärare  98,3  1,7  99,4  0,6 

Förskollärare  98,7  1,3  100,0  - 

Fritidspedagog  98,2  1,8  100,0  - 

Övrigt lärararbete  97,4  2,6  96,1  3,9 

Barnskötare  97,2  2,8  100,0  - 

Dagbarnvårdare  100,0  -  -  - 

Elevassistent  94,5  5,5  95,1  4,9 

Övrigt skol- och förskolearbete  94,9  5,1  92,9  7,1 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  91,7  8,3  97,4  2,6 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  89,8  10,2  100,0  - 

Övrig kultur, turism och fritid  94,4  5,6  100,0  - 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  100,0  -  100,0  - 

Ingenjör  100,0  -  98,60  1,4 

Tekniker  100,0  -  95,8  4,2 

Hantverkare m.m.  100,0  -  94,9  5,1 

Köks- och måltidsarbete  95,0  5,0  100,0  - 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  97,0  3,0  94,9  5,1 

     

Kod saknas  100,0  -  -  100,0 

     

Totalt kommunen  97,6  2,4  97,8  2,2 
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Tabell 1.5 Tillsvidareanställda chefer 2019-11-01 

Nämnd Kvinnor Män 

    

Revisorskollegiet - 1 

Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 9 9 

   

Lokalförsörjningsnämnden 1 5 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 2 

Servicenämnden 9 26 

Tekniska nämnden 4 14 

Miljö- och konsumentnämnden 4 2 

   

Fritids- och folkhälsonämnden 16 10 

Kulturnämnden 13 4 

   

Förskolenämnden 45 6 

Grundskolenämnden 48 26 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 26 13 

   

Individ- och familjeomsorgsnämnden 12 6 

Arbetslivsnämnden 9 7 

Vård- och äldrenämnden 78 10 

Sociala omsorgsnämnden 42 6 

   

Totalt kommunen 318 149 

 
 
Tabell 1.6 Personalomsättning för personalgrupper med minst 100 tillsvidareanställda 

Personalgrupp 
Genomsnittligt antal 

anställda  
Antal externa 

avgångar Personalomsättning 

    

Ledningsarbete  501  51  10,2 % 

    

Handläggar- och administratörsarbete    

Handläggararbete  461  51  11,1 % 

Administratörsarbete  320  23  7,2 % 

    

Vård och omsorg    

Sjuksköterska  244  41  16,8 % 

Undersköterska  1 278  135  10,6 % 

Vårdbiträde  149  18  12,1 % 

    

Socialt och kurativt arbete    

Socialsekreterare m.fl.  268  37  13,8 % 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  608  55  9,0 % 

Personlig assistent, anhörigvårdare  149  14  9,4 % 

    

Skol- och förskolearbete    

Grundskollärare  755  60  8,0 % 

Gymnasielärare  397  34  8,6 % 

Förskollärare  774  48  6,2 % 

Övrigt lärararbete  273  21  7,7 % 

Barnskötare  443  46  10,4 % 

Elevassistent  232  14  6,0 % 

    

Kultur, turism och friluftsarbete    

Övrig kultur, turism och fritid  125  11  8,8 % 

    

Teknikarbete    

Hantverkare m.m.  288  19  6,6 % 

Köks- och måltidsarbete  357  32  9,0 % 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  262  22  8,4 % 

    

Totalt kommunen  8 630  808  9,4% 
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Tabell 1.7 Möjliga pensionsavgångar 2020-2029 

 
Område 

Antal 
pensionsavgångar 

% av totalt antal 
tillsvidareanställda 

   
Ledararbete 142 28,0 
Handlägggar- och administrationsarbete 231 27,9 
Vård- och omsorgsarbete 466 27,1 
Rehabilitering och förebyggande arbete 19 19,6 
Socialt och kurativt arbete 294 25,1 
Skol- och förskolearbete 692 22,8 
Kultur, turism och friluftsarbete 58 20,7 
Teknikarbete 395 35,0 
   

Totalt kommunen 2 297 26,2 

 
 
Tabell 1.8 Antal arbetade timmar för timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN 

   2019 

Personalgrupp 2017 2018 Kvinnor Män Totalt 

      

Ledningsarbete  0,4  0,8  -  1,4  1,4 

      

Handläggar- och administratörsarbete      

Handläggararbete  3,1  4,5  3,5  1,2  4,7 

Administratörsarbete  9,0  10,5  7,6  2,5  10,1 

      

Vård och omsorg      

Psykolog  Iu  -  -  -  - 

Sjuksköterska  3,6  3,7  2,8  0,2  3,0 

Undersköterska  iu  56,3  41,3  5,8  47,1 

Vårdbiträde  iu  133,8  74,2  37,0  111,2 

      

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m.fl.  0,6  1,2  0,3  -  0,3 

      

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare m.fl.  iu  8,7  2,7  2,3  5,0 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  iu  -  2,3  0,8  3,2 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  iu  26,1  29,2  17,6  46,8 

Personlig assistent, anhörigvårdare  14,2  9,3  5,3  3,8  9,1 

Övrigt socialt och kurativt arbete  iu  1,7  0,2  0,6  0,8 

      

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare  5,1  1,3  0,4  0,1  0,5 

Gymnasielärare  3,1  1,8  0,5  0,2  0,7 

Förskollärare  12,9  0,9  0,7  -  0,7 

Fritidspedagog  3,4  0,2  0,1  0,1  0,2 

Övrigt lärararbete  84,6  108,7  90,3  17,1  107,4 

Barnskötare  11,6  0,5  1,1  0,1  1,2 

Elevassistent  6,2  3,6  0,8  -  0,8 

Övrigt skol- och förskolearbete  16,3  22,9  20,8  4,4  25,2 

      

Kultur, turism och friluftsarbete      

Fritidsledare  5,7  4,5  1,7  2,7  4,4 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  2,3  2,6  1,4  0,3  1,7 

Övrig kultur, turism och fritid  5,1  4,4  4,1  2,2  6,3 

      

Teknikarbete      

Teknisk handläggare  0,3  0,1  -  -  - 

Ingenjör  0,3  1,1  -  1,4  1,4 

Tekniker  0,2  0,4  0,1  0,5  0,6 

Hantverkare m.m.  11,1  11,8  1,7  9,2  10,9 

Köks- och måltidsarbete  25,0  22,5  13,7  9,9  23,5 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  9,9  2,8  0,7  1,3  2,0 

      

Totalt kommunen  407,9  446,6  307,8  122,6  430,3 

 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2019 LÖN 

 19 

2 Lön 

Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten och ska stimulera till 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stads lönepolitik visar hur vi ska arbeta med lön och 
inkludera medarbetarna. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och 
lönekriterier för att kunna bidra till det positiva sambandet mellan mål, resultat och lön. Under 2018 och 
2019 har ett partsgemensamt arbete för att utveckla löneöversynsprocessen genomförts för att stärka 
arbetet med lön som styrmedel. Utvecklingen av processen ska stärka chefernas roll då de har en viktig 
uppgift att använda lön som styrmedel.  
 
Under 2018 startade en pilotgrupp för att testa decentraliserad löneinplacering vid nyanställning inom 
Hälso- och sjukvårdsverksamhetens yrkesgrupper. Projektet utvärderades under 2019 och kommer under 
2020 att utökas med ytterligare yrkesgrupper. Detta projekt tydliggör chefers mandat att styra och ta fullt 
ansvar för lönesättningen av medarbetarna. I lönearbetet är lönekartläggning och arbetsvärdering viktigt. 
Borås Stad har ett strukturerat arbetssätt som ger möjlighet att kartlägga och analysera lönerna utifrån ett 
helhetsperspektiv.  
 
Lön och förmåner påverkar förutsättningarna att rekrytera och attrahera nya medarbetare men också 
förutsättningarna att behålla nuvarande medarbetare. Borås Stad har haft en medianlöneutveckling på 24,2 
procent från 2012 till 2019 vilket motsvarar 5 768 kr. Vid löneöversynen 2019 ökade lönerna med 2,77 
procent. Borås Stad har flera förmåner som tagits fram för att attrahera, rekrytera och behålla våra 
medarbetare. Bland annat möjligheten att växla semesterdagstillägget till fler lediga dagar, 
erfarenhetssatsning, bruttolöneväxling, mentorsavtal, friskvårdsbidrag, fria bad och förmånscyklar.  
 

2.1 Lönepolitik 

Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare 
med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda 
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är 
tydliga och går att följa upp.  
 
Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska differentieras med hänsyn till 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav samt resultat och 
prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för samtliga medarbetare.  
 

Löneöversyn 
I löneöversyn 2019 gjordes särskilda satsningar på första linjens chefer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter, badmästare, kockar, lärare inom kulturskola, modersmålslärare och personal inom 
autismboenden. Dessutom gjordes en särskild satsning på barnskötare, elevassistenter, måltidspersonal 
och lokalvårdare i det centrala avtalet. 
Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet, prioriteringar och åtgärder som behövde 
göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven. Löneökningarna för samtliga avtalsområden 
motsvarade 2,77 procent. 
 

Lönekartläggning och arbetsvärdering 
För att kvalitetssäkra den lokala lönebildningen och utifrån lagstiftning gör Borås Stad årligen en 
lönekartläggning med syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning 
och analys görs på central nivå, en analys görs även på förvaltningsnivå vilket är en viktig del av 
löneprocessen. Kartläggning görs av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika arbeten (det vill 
säga mellan medarbetare som utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter) men också mellan kvinnor 
och män som utför likvärdigt arbete. Vid bedömningen i en arbetsvärdering om två arbeten är likvärdiga, 
ser man till arbetets krav när det gäller arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Eventuella skillnader 
analyseras i syfte att upptäcka om de har ett indirekt eller direkt samband med kön. Resultatet redovisas i 
en handlingsplan. 
 
Arbetsvärdering genomförs på central nivå och är en del i den lagstadgade lönekartläggningen. Årets 
lönekartläggning visar att det finns ett återkommande behov av att revidera gruppernas befattningar och 
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indelning i lika-grupper. Särskilda budgetfinansierade satsningar utifrån handlingsplanen kommer att 
genomföras från 1 januari 2020 för förskollärare. 
 

Övriga åtgärder för lön 
Mentorsavtal 
Inom några avtalsområden har kollektivavtal slutits som reglerar uppdrag som mentor inom följande 
yrkesgrupper: förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning. Avtalen innebär att 
medarbetare som genomgår mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr samt ett lönetillägg på 1 500 kr 
per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2019 hade 80 medarbetare 
mentorsuppdrag. 
 
Erfarenhetssatsning 
Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetsatsning för att försöka minska personalomsättningen 
bland socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, psykiatrihandläggare, metodhandledare och 
1:e socialsekreterare, vilket innebär att medarbetare som tjänstgör ett år eller längre med samma 
arbetsuppgifter inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag. Två års sammanhängande erfarenhet gav 2019 ett 
lönepåslag på 1 000 kr och efter fyra år 1 500 kr per månad. Verksamheterna bedömer att behovet inte är 
lika stort längre varför erfarenhetssatsningen kommer att trappas ner. 
 
Cyklar som personalförmån 
Sedan 2016 finns förmånen att hyra cykel genom bruttolöneavdrag. En förmån som ger möjlighet till 
förbättrad hälsa och bidrar till en bättre miljö samt är en del av stadens budgetmål för att sänka CO2-
utsläppen. Vid utgången av 2019 har 413 medarbetare hyrt totalt 476 cyklar. 43 medarbetare har avslutat 
sin anställning under hyresperioden vilket medfört att hyresavtal för 44 cyklar har upphört. Det är 300 
kvinnor och 113 män som har förmånscyklar. Det innebär att 4,6 procent av alla tillsvidareanställda hyr en 
förmånscykel vilket är lägre än tidigare år.  
 
Lönetillägg för anställda 65+ 
Från februari 2017 finns möjlighet för förvaltningarna att besluta om lönetillägg om 2 000 kr per månad 
för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla 
medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 
2019 var det 58 månadsavlönade medarbetare som fick lönetillägget vilket är 3 fler än 2018. 
 
Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar 
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla 
semesterdagstillägget till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får 5 extra lediga dagar 
och medarbetare som är 40 år eller äldre får 6 extra lediga dagar. Under 2019 var det 1 451 medarbetare 
som växlade semesterdagar vilket motsvarar cirka 17 procent av de som har möjlighet att växla till extra 
lediga dagar.  
 
Årskort för kollektivtrafik 
Medarbetare i Borås Stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader 
genom nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter jämfört med 
att köpa månad för månad. Kortet gäller för resor i 365 dagar och är inte personligt. Vid årets slut hade 
225 medarbetare totalt 234 busskort. Köp genom Borås Stad har minskat jämfört med föregående år.  
 
Rekryteringsbonus 
En bonus tilldelas medarbetare som kan tipsa en legitimerad lärare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 
fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka och få en tillsvidareanställning i 
Borås Stad. Bonusen betalas ut när anställningen för den man tipsat varat i ett år. Detta i syfte att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2019 betalades totalt 41 stycken rekryteringsbonusar à 
15 000 kr ut.  
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2.2 Lönestatistik och lönespridning 

Medianlönen har ökat med 750 kronor jämfört med 2018 vilket motsvarar en medianlöneökning med 2,6 
procent. Totalt har medianlönen ökat med 24,2 procent eller 5 768 kronor under perioden 2012 till 2019. 
En jämförelse inom respektive personalgrupp visar att kvinnornas medianlön är högre än männens i 17 av 
totalt 31 personalgrupper.  
 
 

 
 
Vid lönekartläggningen som genomfördes i november 2019, där både tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda ingick, var kvinnornas lön i förhållande till männens 97,6 procent, en ökning från 2018 då 
motsvarande siffra var 97,1 procent. Diagrammet nedan visar på kvinnors lön i förhållande till mäns lön 
för tillsvidareanställda. Ingen hänsyn har tagits till befattningarnas olika arbetsuppgifter, krav på kompe-
tens, ålder, erfarenhet och ansvar. 
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Lönespridningen1 för kvinnor är 16 200 kronor, för män 19 355 kronor och totalt för båda könen 16 900 
kronor. Den totala lönespridningen för tillsvidareanställda ökade med 700 kronor eller 4,3 procent jämfört 
med 2018. 
 
Medianlönen varierar stort mellan de kommunala bolagen. Då både antal anställda och verksamheter 
varierar mycket så bör jämförelse göras över tid och inte mellan bolagen. I diagrammet har endast medianlön 
för de kommunala bolag som har minst nio anställda tagits med.  

 
 
 

2.3 Tabellavsnitt lön 

Tabell 2.1 Medianlön i kronor per månad för tillsvidareanställd medarbetare 2019-12-31. 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

      

Ledningsarbete 44 000 48 700 44 900 90,3 

     

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 36 900 39 700 37 700 92,9 

Administratörsarbete 28 700 29 910 28 800 96,0 

     

Vård och omsorgsarbete     

Psykolog 45 000 43 150 45 000 104,3 

Sjuksköterska 35 200 35 700 35 200 98,6 

Undersköterska 26 300 25 650 26 204 102,8 

Vårdbiträde 22 440 22 462 22 449 99,9 

     

Rehabilitering och förebygg. arbete     

Arbets- och fysioterapeuter m.fl. 31 850 31 150 31 750 102,2 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.fl. 35 500 33 850 35 300 104,9 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 29 960 29 650 29 800 101,0 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 26 431 26 400 26 400 100,1 

Personlig assistent, anhörigvårdare 25 382 25 725 25 523 98,7 

Övrigt socialt och kurativt arbete 33 780 31 822 33 000 106,2 

     

                                                      
1 Lönespridning är skillnaden mellan 90:e och 10:e percentilen 

22 000
24 000
26 000
28 000
30 000
32 000
34 000
36 000
38 000
40 000
42 000
44 000
46 000

2016 2017 2018 2019

Utveckling medianlön tillsvidareanställd , bolag

Borås Energi och Miljö AB AB Bostäder

Borås Elnät AB Borås Djurpark AB

Borås Regionen Sjuhärads kommunalförbund Borås Kommuns Parkerings AB

Inkubatorn i Borås AB Viskaforshem

Akademiplatsen i Borås AB



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2019 LÖN 

 23 

Skola och förskola     

Grundskollärare 34 700 35 200 34 900 98,6 

Gymnasielärare 38 000 38 400 38 000 99,0 

Förskollärare 31 300 31 000 31 300 101,0 

Fritidspedagog 31 100 29 700 31 000 104,7 

Övrigt lärararbete 37 800 36 000 37 400 105,0 

Barnskötare 25 000 24 300 25 000 102,9 

Dagbarnvårdare 25 800 - 25 800 - 

Elevassistent 26 150 26 000 26 100 100,6 

Övrigt skol- och förskolearbete 33 200 28 400 30 550 116,9 

     

Kultur, turism och fritidsarbete     

Fritidsledare 26 000 25 740 25 950 101,0 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 29 100 29 500 29 200 98,6 

Övrig fritid, kultur, turism 30 200 29 400 29 600 102,7 

     

Teknik     

Teknisk handläggare 37 000 35 500 35 800 104,2 

Ingenjör 35 500 37 600 36 375 94,4 

Tekniker 30 000 31 050 31 000 96,6 

Hantverkararbete 25 995 26 950 26 850 96,5 

Köks- och måltidsarbete 25 600 26 100 25 707 98,1 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 23 850 23 700 23 825 100,6 

     

Totalt kommunen 29 100 29 700 29 250 98,0 

 

 
Tabell 2.2 Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

         

Kvinnor 3,3 2,5 2,3 2,6 3,2 4,4 3,1 2,8 

Män 4,0 2,4 2,3 2,3 1,5 5,5 1,7 1,7 
         

Totalt kommunen 3,4 2,5 2,3 2,5 3,1 4,4 3,3 2,6 

 

 
Tabell 2.3 Lönespridning 2019-12-31 för tillsvidareanställda 

 10:e percentilen2 Median 90:e percentilen3 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

       

Kvinnor 23 300 23 800 28 300 29 100 38 800 
 

40 000 

Män 23 152 23 185 29 200 29 700 41 700 42 540 

       
Totalt kommunen 23 300 23 700 28 500 29 250 39 500 40 600 

 

                                                      
2 10:e percentilen är den nivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns. 
3 90:e percentilen är den nivå under vilken 90 procent av lönerna återfinns 
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3 Arbetsmiljö 
Som arbetsgivare är det viktigt att ha en hälsofrämjande 
och hållbar personalpolitik och arbetsmiljöarbetet är en 
stor del av det arbetet. Medarbetare är med och skapar 
kvalitet i verksamheten varje dag, därför måste också 
arbetsgivarens stödja och ge förutsättningar för människor 
att göra ett gott jobb. Ett strategiskt arbetsmiljöarbete tar 
fasta på insatser utifrån både ett främjande, förebyggande 
och efterhjälpande perspektiv och måste finnas på alla 
ledningsnivåer. I Borås Stad används arbetsmiljö som ett 
paraplybegrepp där hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete 
och jämlikhetsfrågor ingår och interagerar med varandra.  
 
Forskning kring organisatorisk och social arbetsmiljö har successivt breddat bilden av vilka faktorer som 
har betydelse för hälsosamma arbetsplatser. Från ett snävare perspektiv på individer, medarbetare och 
första linjens chefer, sätts nu mer hela organisationen och dess omgivning i fokus. Sveriges företagshälsor 
(2019) belyser hur den övergripande styrningen och ledningen har en stark påverkan på arbetsmiljön och 
poängterar vikten av att den högsta ledningen tar sitt ansvar för arbetet. 
 
Ett främjande arbetsmiljöarbete är en långsiktig process, ett förändringsarbete som rätt genomfört möjliggör 
för medarbetare att behålla och förbättra sin hälsa. Det kräver kontinuerlig och strategisk planering, bra 
kommunikation, resurser och målinriktade insatser. Det handlar inte om att undvika sjukfrånvaro, utan om 
att förstå vilka situationer, orsaker och sammanhang som kan ge effekter i sjukfrånvaro. Höga sjuksiffor är 
konsekvenser av något som sker på arbetsplatsen, men de ger inte hela bilden på egen hand. Ändå är det 
oftast mot sjukfrånvaro och sjukskrivning som uppmärksamheten riktas. Det är viktigt att inkludera fler 
personalindikatorer i diskussionen om den hållbara hälsosamma arbetsplatsen med friska medarbetare.  
 

3.1 Personalindikatorer 

Långtidsfriska - Begreppet långtidsfrisk har använts sedan mitten av 90-talet, när forskningen för att hitta 
de positiva faktorerna inom och utom arbetet som främjar hälsa och välmående tog fart. Begreppet bidrog 
till att lyfta fram arbetsorganisationen, företagskulturen, ledarskapet och medarbetarskapet som viktiga 
parametrar för en välmående arbetsplats. Det gjorde att fokus kunde förskjutas från individens sjuklighet till 
avgörande faktorer på organisationsnivå. Idag visar forskning än mer att själva organiseringen av arbetet och 
den sociala arbetsmiljön har stor betydelse för arbetsmiljö och hälsa. Nyckeltalet långtidsfriska redovisar antal 
medarbetare som inte har någon sjukdag under 2 år.  
 
Hälsa - Nyckeltalet hälsa följer upp antalet helårsfriska medarbetare under 1 år. Det hjälper till att förskjuta 
fokus från individens sjuklighet till faktorer på organisationsnivå som har betydelse för hälsa och välmående. 
Det är ett tal som använts av Sveriges företagshälsor sedan 2007 och har därmed bra jämförelsedata. Var 
kommunfullmäktiges indikator fram till 2018. 
 
Frisktalet - Svarar för det som kan benämnas normal sjuklighet. Frånvaro på grund av sjukdom ligger i en 
genomsnittlig grupp människor någonstans mellan två och fyra procent. Omräknat till sjukdagar handlar 
det om ett spann mellan 0 och 5 sjukdagar på ett år. 
 
Sjukfrånvaro - Sjukfrånvaron i relation till arbetad tid. Denna siffra är enligt lag obligatorisk för alla 
Sveriges kommuner att redovisa för att möjliggöra nationella jämförelser. 
 
Rehabilitering inflöde - Antal påbörjade rehabiliteringsärenden. 
 
Rehabilitering återgång - Antal avslutade rehabiliteringsärenden. 
 
Personalomsättning - Personalomsättning kan synliggöra brister i arbetsmiljön och är därför en viktig 
parameter vid bedömning om en arbetsplats är välmående. Personalomsättning beräknas genom att 
dividera antalet externa avgångar med genomsnittligt antal tillsvidareanställda under perioden.  
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Sammanställning personalindikatorer i procent  

Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 

    Mål Kvinnor Män Totalt 

Hälsa 31,5 30,3 29,1  25,6 39,5 28,8 
Långtidsfrisk 19,6 19,5 18,5  14,9 27,9 17,9 
Frisktal 55,8 55,5 53,8  52,2 64,7 55,3 

        
Obligatorisk sjukfrånvaro  7,5 7,3 7,4 7,2 8,2 4,6 7,3 
Sjukfall 12,9 13,9 14,2  15,5 11,5 14,5 
        
Rehabilitering - inflöde 1,0 1,2 0,9  0.9 0,4 0,9 
Rehabilitering - återgångar 0,6 0,5 0,4  0,5  0,6 0,5 
Personalomsättning (extern) 14,0 12,9 10,4  7,2   6,5 7,0 

 

Hälsa, långtidsfrisk, frisktal  

Nyckeltalen hälsa och långtidsfrisk sjunker under året för både män och kvinnor. Andelen helårsfriska 
medarbetare ligger på totalt 28,8 procent, 25,6 procent av kvinnorna och 39,5 procent av männen. 
Andelen helårsfriska kvinnor minskar medan andelen helårsfriska män ökar. Under tvåårsperioden 2018-
2019 har Borås Stad 17,9 procent långtidsfriska medarbetare.  
 

 
Utvecklingen för Borås Stad är avspeglar den nationella utvecklingen av andelen helårsfriska i arbetslivet. 
Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex har följt helårsfriska arbetare i Sverige sedan 2007. 
Det visar att de helårsfriska blir allt färre och att de yngre oftare är frånvarande på grund av sjukskrivning 
medan de äldre friska går i pension.  
 
Frisktal per åldersintervall 

 2016 2017 2018 2019 

    Kvinnor Män Totalt 

29 år och yngre 54,3 52,4 52,0 50,5 60,8 50,5 

30-50 år 58,3 59,1 56,5 55,1 66,3 55,1 

51 år och äldre 53,0 52,1 50,9 48,6 64,9 48,6 

Totalt kommunen 55,8 55,5 53,8 52,2 64,7 55,3 

 
Frisktalet utvecklas positivt och är uppe på ungefär samma nivå som 2017. Det ökar för både män och 
kvinnor inom samtliga åldersgrupper med undantag för män 29 år och yngre.  
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Sjuktal och sjukfall 

Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 6,5 procent, jämfört med 6,6 procent 
för 2017. Borås Stad följer landet i övrigt och sjukfrånvaron minskar från 7,4 procent till 7,3 procent.  
 
Sjukfrånvaron minskar i de äldre åldersintervallen för både kvinnor och män. Däremot ökar den i gruppen 
yngre medarbetare för båda könen, där männen står för största ökningen. En ökad sjukfrånvaro i de yngre 
åldersgrupperna överensstämmer med den bild som Jobbhälsoindex (2019) ser i hela landet. 
Jobbhälsoindex är Sveriges största årliga arbetsmiljökartläggning med 10 200 svarande.  
 
I beskrivningen av de senaste årens sjukfallsutveckling läggs tonvikten på kvinnor och den ökade psykiska 
ohälsan. Men en kunskapsöversikt som gjordes på uppdrag av forskningsrådet Forte ( 2015) visar att 
kvinnor och män påverkas på ett likartat sätt när de att utsätts för samma faktorer/belastning i arbetet. 
SKL:s rapport Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. Vad är problemet? från 2017 visar att den totala nivån på 
sjukfrånvaron inom ett verksamhetsområde samvarierar med andelen kvinnor i yrket men rapporten säger 
också att den högre sjukfrånvaron slår likartad mot männen inom dessa verksamheter. Det tyder på att det 
inte är könet som är det avgörande utan att det viktiga är hur arbetsmiljön är utformad runt om individen. 
Försäkringskassans rapport över uppföljning av sjukfallsutvecklingen från 2018 befäster bilden. Därmed 
blir det utifrån ett arbetsgivarperspektiv nödvändigt att analysera verksamheternas förutsättningar både ur 
ur ett jämställdhetsperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetsgivaren har ett stort ansvar att erbjuda 
förutsättningar för en god arbetsmiljö oavsett om det berör ett manskodat eller ett kvinnokodat yrke. 
Nyckeltalsinstitutets årsrapport för 2019 lyfter fram en stark samvariation mellan storlek på arbetsgrupper 
(mätt utifrån antal anställda per chef) och långtidssjukfrånvaro. Arbetsgrupper med många underställda 
per chef har högre långtidssjukfrånvaro. Statistiken visar att det finns en större andel stora arbetsgrupper 
inom kvinnokodade verksamheter än i manskodade.  
 

 
 
Den längre sjukfrånvaron (över 60 dagar) ligger, sett i relation till sjukperioder, kvar på samma nivå som 
för 2018. Kvinnornas sjukskrivningar över 60 dagar har ökat något medan männen har fortsätter att 
minska. Inflödet i den korta sjukskrivningen (1- 14 dagar) bromsar upp och ligger i år kvar på samma nivå 
som föregående år. Försäkringskassan (2017) visar att det finns samband mellan nivån på inflödet i antal 
sjukfall och sjukskrivningens längd. Det vill säga ett samband mellan antal sjukskrivningsärenden och antal 
dagar som sjukskrivningen pågår. Ett högt inflöde genererar fler sjukskrivningsdagar medan ett lägre 
inflöde genererar färre sjukskrivningsdagar på sikt. Det betyder att ett sänkt inflöde av sjukfallen också ger 
en positiv effekt på den längre sjukfrånvaron över 60 dagar. 
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Utvecklingen över tid 
är relativt lika men männen ligger betydligt lägre. Försäkringskassan (2018) lyfter fram Sveriges 
könssegregerade arbetsmarknad, som innebär att kvinnor och män har olika arbetsförhållanden och 
villkor, som en viktig förklaring. Rapporten lyfter fram flera studier av arbetsmiljöns betydelse som visar 
att kvinnor och män som utsätts för samma situationer, arbetsuppgifter och belastningar påverkas på 
liknande sätt. Kvinnors ökade risk för ohälsa beror alltså inte på att kvinnor skulle vara mer känsliga för 
påfrestningar. En större andel kvinnor, särskilt inom kvinnodominerade yrken, rapporterar till exempel 
högre krav och lägre resurser i arbetet och höga psykologiska och emotionella krav, än vad män gör. 
Tillsammans med att kvinnor har sämre möjligheter än män till återhämtning i arbetet och till sömn och 
vila efter arbetet kan det delvis förklara könsskillnader i sjukfrånvaro.  
 
Dubbelarbete, det vill säga att både förvärvsarbeta och ha huvudansvar för hem- och omsorgsarbete, är en 
annan riskfaktor. Kvinnors situation idag innebär i hög grad att familjebildning och yrkeskarriär ska 
kombineras. Trots det har kvinnor till stor del fortfarande huvudansvar för hemmet, vilket leder till en hög 
total belastning. Fler kvinnor än män rapporterar rollkonflikter mellan arbets- och privatliv och studier har 
funnit att det medför en ökad risk för stress och sjukskrivning. En ökad jämställdhet i yrkes- och 
hemarbetet skulle ge kvinnor och män samma möjligheter till karriär- och löneutveckling samtidigt som 
det skulle ge barnen tillgång till båda sina föräldrar. Det skulle sannolikt även påverka normer, värderingar 
och förväntningar och på sikt innebära på att föräldrar på ett jämställt sätt att fördelar sin tid mellan arbete 
och familjeansvar. 
 
Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås 
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen från 1 till 
nästan 300 medarbetare. Det är därför inte lämpligt att jämföra bolagen med varandra utan istället studera 
förändringar över tid i respektive bolag. För bolagen redovisas sjukfrånvaro för de med fler än fem 
medarbetare. 
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De större kommunerna har i stort sett samma utveckling riket med undantag av Örebro var sjukfrånvaro 
sjunkit mycket. De mindre kommunerna i Borås närhet visar ett blandat resultat där några ligger kvar på 
samma nivå som 2018 medan andra ökar markant. 
 
Sjukfall för att beskriva inflödet i sjukfrånvaro 
Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen igenom i sjukstatistiken först efter ett par år, 
vilket innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämras kan ha rimliga sjuktal under lång tid. För att få 
en samlad bild av kort- och långtidssjukfrånvaron och belysa förändringar och skillnader inom och mellan 
yrkesgrupper används en matris. Matrisen visar om det handla om lång- eller korttidssjukfrånvaro, 
arbetsmiljöförändringar i närtid eller dåtid. För att hålla fokus på organisatoriska faktorer som 
arbetsgivaren kan påverka jämför matrisen personalgrupper fördelade på yrken och kön.  

De siffror som används som indelningsgrund är från 2012. Dessa svarar bäst upp mot för att svara upp 
mot regeringens målsättning för rimlig sjukfrånvaro.  
 
 Många sjukfall (många sjuka personer) 

(> 13,6) 
Få sjukfall (få sjuka personer) 

(< 13,6) 

 

 
 

Högt sjuktal  
(många sjukdagar) 

( > 5,4) 

A 
Höga sjuktal och många sjukfall 
Placeras yrket i den här rutan tyder det på att 
något skapar ohälsa för de anställda. Då är 
det av betydelse att det görs en analys av 
arbetssituation och arbetsmiljö. Det är viktigt 
att poängtera att det inte nödvändigtvis är 
faktorer på arbetsplatsen som orsakar 
sjukfrånvaron. 

B 
Höga sjuktal och få sjukfall 
Placeras yrket i ruta B innebär det att det 
främst är långtidssjukskrivningar som ligger 
till grund för sjuktalet. Orsakerna finns troligt-
vis inte i den nuvarande arbetsmiljön, och det 
är därför viktigt att se till historiken samt att 
se över re- 
habiliteringsrutinerna. 

 

 
Lågt sjuktal 

 (få sjukdagar) 
(< 5,4) 

C 
Lågt sjuktal och många sjukfall 
Om yrket hamnar här visar det att hälsoläget 
försämrats relativt nyligen och troligtvis 
kommer att fortsätta att försämras om det 
inte sätts in åtgärder. En förklaring kan vara 
att det skett förändringar i arbetsmiljön 
/arbetssituationen. Än så länge är det främst 
korttidssjukskrivning som ligger bakom 
siffrorna.  

D 
Låga sjuktal och få sjukfall  
För de yrken som hamnar i den här rutan är 
hälsoläget troligtvis gott, men det kan vara bra 
att vara observant på viss sjuknärvaro. 
Önskescenariot är givetvis att flertalet 
yrkesgrupper hamnar här.  
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Placering i matrisen efter personalgrupp 

Personalgrupp 

Plac. 

Kvinnor 

2018 

Plac. 

Kvinnor 

2019 

Plac. 

Män 

2018 

Plac. 

Män 

2019 

     

Ledningsarbete D D D D 

     

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  D D D D 

Administratörsarbete  B B D D 
     

Vård- och omsorg     

Psykolog - A - D 

Sjuksköterska B D B D 

Undersköterska A A A A 

Vårdbiträde  A A A A 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m.fl. A A A A 
     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.lf. B A B D 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent B A D D 

Stödpedgog, -assistent, vårdare C A B B 

Personlig assistent, anhörigvårdare B B D D 

Övrigt socialt och kurativt arbete A B D D 
     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  D D D D 

Gymnasielärare  B D D D 

Förskollärare  A A C C 

Fritidspedagog  A A A A 

Övrigt lärararbete  D B D D 

Barnskötare  A A A A 

Dagbarnvårdare  - - - - 

Elevassistent  A A C A 

Övrigt skol- och förskolearbete  B B C A 
     
     
Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  A A A A 

Bibliotekarie, biblioteksassistent A A C C 

Övrig fritid, kultur, turism B A D D 

     

Teknikarbete     
Teknisk handläggare  A C D D 

Ingenjör D D D D 

Tekniker  D D D D 

Hantverkararbete A A B B 

Köks- och måltidsarbete  B B B B 
Städ, tvätt och renhållningsarbete  B B D D 
     

 
I Borås Stad, liksom i övriga riket, är sjukfrånvaron högst inom yrken där arbetsdagen bestäms utifrån 
någon annans behov och där det ställs höga emotionella krav. Många gånger omnämns dessa yrken som 
”kontaktyrken”. En utmaning med att arbeta inom ett så kallat kontaktyrke är att ens arbetsdag är styrd 
utifrån någon annans behov och att den egna kontrollen över arbetsuppgifterna därmed minskar. 
Kombineras detta med höga känslomässiga insatser från medarbetaren så ökar behovet av socialt stöd från 
chef och arbetsgrupp. I Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell lyfts sambanden mellan dessa 
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faktorer fram som viktiga för välmående: krav och kontroll i balans tillsammans med gott socialt stöd är 
viktiga friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Det är viktigt att lyfta fram att om det ges rätt förutsättningar 
inom dessa så kallade kontaktyrken, så innehåller arbetet i sig friskfaktorer. Det brukarnära, ganska 
emotionellt krävande arbetet är något av det mest stimulerande och meningsfulla arbete som finns enligt 
Annika Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. 
 
Matrisen visar att även män inom kontaktyrken har hög sjukfrånvaro. Det är främst kvinnor som arbetar 
inom dessa yrken så när ohälsan drabbar yrket så drabbar den också gruppen kvinnor mer än gruppen 
män. Kommer man tillrätta med arbetsmiljön här så kommer också kvinnors överrepresentation i 
sjukskrivningsstatistiken att minska. Det visar på vikten av att se på statistiken utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv.  
 
Jämställdhetsperspektivet är också viktigt utifrån att samma yrke kan visa upp helt olika hälsolägen när det 
presenteras uppdelat efter kön. Det är rimligt att ställa frågan om män och kvinnor med samma yrkestitel 
ges samma uppdrag och arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverket har i en rad rapporter visat att det fortfarande 
finns stora könsskillnader på arbetsmarknaden. Hur förhåller det sig på kommunens arbetsplatser? Finns 
det skillnader i de uppdrag och förutsättningar som ges för uppdragen som män respektive kvinnor har? 
Finns det hjälpmedel på arbetsplatserna som är bättre anpassade till det ena eller andra könet? Bemöts 
kvinnor och män på samma sätt? Erbjuds män och kvinnor lika villkor på arbetsplatserna? Erbjuds lika 
villkor för chefskap inom traditionellt mansdominerade verksamheter som inom traditionellt 
kvinnodominerade verksamheter? 
 
Rehabilitering, inflöde och återgång 

Ett tidigt agerande i rehabiliteringsprocessen är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. Det 
minskar efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron får för 
individen, arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska ett 
rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex tillfällen de senaste 12 
månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om det. I samtliga skeenden behövs 
en bra dialog mellan medarbetare och chef och ett tidigt agerande. I rehabiliteringssammanhang tenderar 
ärenden att blir alltmer komplicerade ju längre tiden går, oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är 
arbetsrelaterade eller inte.  
 
Rehabiliteringsbehov efter 28:e dagen - inflöde 
 Antal Nyckeltal 1) 

Inflöde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2019 1 515 228 1 743 0.9 0,4 0,9 

2018 

2017 

2016 

 1 522 

 1 570 

1 519 

248 

214 

237 

1 770 

1 811 

1 756 

1,1 

1,4 

1,1 

0,5 

0,6 

0,5 

0,9 

1,2 

1,0 

1) Antal sjukfall som påbörjar dag 29/totalt arbetad tid x 10 000     

 
Tabellen beskriver rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns kan 
antas att de allra flesta har ett omfattande rehabiliteringsbehov ur både ett hälso- och 
verksamhetsperspektiv. Enligt Borås Stads rutiner ska alla ärenden som passerat dag 28 hanteras som 
rehabiliteringsärenden.  
 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 91 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare 
2 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 96 procent tillbaka i arbete. Endast 4 procent 
av sjukfallen blir kvar i långtidssjukskrivning som kräver längre tid för rehabilitering och återhämtning så 
att återgång i arbete ska bli möjlig. 
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Rehabilitering – återgångar 
 Antal Nyckeltal 

Återgångar  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2019 180 55 235 05 0,6 0,5 

2018 

2017 

2016 

81 

101 

306 

40 

39 

45 

121 

140 

351 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,7 

0,8 

0,4 

0,5 

0,7 

1) Antal avslutade rehabiliteringsärenden/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter. 

 
Tabellen visar återgångar i arbete efter påbörjade rehabiliteringsutredningar. Uppgifterna är hämtade från 
förvaltningarnas rapportering om påbörjade och avslutade rehabiliteringsärenden.  
 
Statistiken visar att fler rehabiliteringsärenden än tidigare år avslutas under året. Vilket är positivt och ett 
kvitto på förvaltningarnas aktiva arbete med rehabilitering. Av de ärenden som avslutas står männen 
procentuellt sett för ett högre utfall än kvinnorna. En del av förklaringen till det kan finnas i själva 
sjukskrivningsorsaken. Psykiatriska diagnoser står för den största ökningen av nya sjukfall och är den 
vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige sedan 2014 och det är inom de kvinnodominerade 
verksamheterna som den psykiska ohälsan är störst. Enligt Försäkringskassan (2018) är kunskapsnivån om 
diagnostik, behandling och rehabilitering för psykiska diagnoser bristfällig jämfört med andra mer 
väldefinierade diagnoser, som till exempel för hjärtinfarkt och primärvårdsläkare har visat sig i en 
granskning av Riksrevisionen (2018b) ha svårigheter att bedöma arbetsförmåga vid psykisk ohälsa. Detta 
sammantaget kan ha betydelse för sjukfallens längd samt återgång i arbete.  
 
Forskning visar också att män generellt får specialistremisser snabbare och det förs en diskussion om att 
män rehabiliteras utifrån arbete medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation. Borås Stad 
behöver dels analysera om det görs skillnad i rehabilitering mellan män och kvinnor, dels om det finns 
skillnader i återgång i arbete utifrån yrke och kön. För att kunna göra bättre analyser är det nödvändigt att 
samtliga förvaltningar använder Heroma i hanteringen av rehabiliteringsärenden. Det är också av betydelse 
att se över hur andra berörda parter, som exempelvis den allmänna sjukvården och sjukskrivande läkare, 
reagerar och agerar i de ärenden som berör Borås Stads medarbetare.  
 
3.2 Sjuklön och kostnader vid sjukfrånvaro 

Sjuklönekostnaderna för Borås Stad minskar i år med 2 miljoner kronor till 95,6 miljoner. Detta är den 
kostnad Borås Stad bär för sjuklön för de två första veckornas sjukskrivning. Ett positivt resultat som 
visar att staden är på väg åt rätt håll. Minskningen har skett trots den årliga uppräkningen på lönekostnader 
som för året beräknas till 2,6 procent. Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen står båda för 
stora minskningar i kostnaderna för sjuklön. 
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3.3 Värdet av god hälsa 

Det är viktigt att i resonemanget kring värdet av friska medarbetare ha med att den kostnad som består av 
sjuklön endast är en del av de kostnader som arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. Övriga ekonomiska 
aspekter en kring sjukskrivning och dess effekter på verksamheten fångas inte lika lätt. Det rör sig om 
kostnader för vikarier, nyrekryteringar, introduktion, personalomsättning, kvalitetssänkning mm. Frånvaro 
ger produktions- och kvalitetsbortfall och rent krasst betalar kommunen för den som är frånvarande utan 
att få någon motprestation tillbaka. Man kan vända på resonemanget och se de positiva effekter som 
uppkommer av att ha friska medarbetare på plats, effekterna och värdet av god hälsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Friska medarbetare 
 

- Sjuka medarbetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen beskriver möjliga konsekvenser av att ha hög sjukskrivning och möjliga vinster av 
att friska medarbetare.  
 
  

Tid till 
utveckling 

Kompetens 
på plats 

Färre fel 

Lägre 
frånvaro 

Lägre 
personal-

omsättning Minskade 
kostnader 
för kontroll 

Kostnad 
rehab 

Missnöjda 
brukare 

Kostnad 
för vikarier 

Högre 
arbetsbelastning 

Försämrad 
kvalitet 

Ökad 
trivsel 

Mindre 
störningar 

Ökad 
Personal-

omsättning 
Fler störningar 
i verksamheten 

Tid att lära upp 
vikarier 

Kreativitet 
Stolta 

medarbetare 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2019 ARBETSMILJÖ 

33 

I vissa verksamheter krävs det direkt en vikarie när en medarbetare är sjukskriven vilket innebär att 
arbetsgivaren under korttidsjukfrånvaro betalar dubbelt för samma arbete. Om man dessutom utgår ifrån 
att den ordinarie medarbetaren är mer produktiv när denna är på arbetet än vikarien så betalar 
arbetsgivaren en större summa pengar men får mindre arbete utfört. För de verksamheter där det inte sätts 
in någon vikarie betalar arbetsgivaren sjuklön utan att få någon motprestation tillbaka. En viktig effekt av 
att beräkna vad kort- och långtidssjukskrivning faktiskt kostar är att visa värdet av att ha medarbetare som 
är friska. För att illustrera vilka storheter det handlar om beskrivs två exempel.  
 
Vid en längre sjukskrivning har arbetsgivaren ingen kostnad för utbetalning av sjuklön men exemplen 
nedan visar att kostnaderna ändå kan vara höga. Vid långtidssjukfrånvaro rekryteras ofta en vikarie och 
denna tar då över den ordinarie medarbetarens arbetsplats inklusive kostnader för lokal, utrustning med 
mera. I det fallet blir de stora utgifterna istället kostnader för rekrytering av vikarien och kostnader för 
rehabilitering av den sjukskrivna medarbetaren. En korttidssjukfrånvarodag kostar minst 10 procent av 
månadslönen och kostnaden för en långtidssjukfrånvaro på sex månader är minst 100 000 kr (Johrén, 
Högberg och Catasus, 2012). 
 
Exemplen visar de faktiska siffrorna vad gäller antal sjuktimmar för respektive personalgrupp. I 
beräkningen ingår medianlön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning. 
 
Förskollärare Kostnad kr/tim Sjuktimmar Total kostnad 
    
I arbete 386   
    
Sjuk dag 1-14 333 63 742 21 226 086 
Långtidssjuk dag 15-90 58 22 756 1 319 848 
    
Ord sjukkostnad + vikariekostnad 
vid korttidssjukfrånvaro 730 63 742 46 531 660 
Ord sjukkostnad + vikariekostnad 
vid långtidssjuk upp till 90 dagar 444 22 756 10 103 664 

 

 
 
Undersköterska Kostnad kr/tim Sjuktimmar Total kostnad 
    
I arbete 323   
    
Sjuk dag 1-14 279 84 332 23 528 628 
Långtidssjuk dag 15-90 49 43 503 2 131 647 
    
Ord sjukkostnad + vikariekostnad 
vid korttidssjukfrånvaro 628 84 331 52 959 868 
Ord sjukkostnad + vikariekostnad 
vid långtidssjuk upp till 90 dagar 372 43 503 16 183 116 

 
Det intressanta är skillnaden mellan frisk och sjuk. I exemplet med förskollärare blir det en ökad kostnad 
med 344 kr per timme vid korttidssjukfrånvaro och 58 kr per timme vid långtidssjukfrånvaro. För en 
undersköterska är motsvarande siffror 304 kr respektive 49 kr per timme. Om man väljer att inte ta in 
någon vikarie borde det bli en produktions-/verksamhetsstörning i åtminstone samma storleksordning 
som vad den ordinarie skulle ha kostat. Om inte så är fallet bör man fråga sig vad den ordinarie gör när 
denna är på arbetet. 
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3.4 Åtgärder för en god arbetsmiljö 

Arbetsmiljöarbetet kräver insatser utifrån ett hälsofrämjande-, förebyggande, efterhjälpande perspektiv och 
samspel mellan fler aktörer. Arbetsgivaren råder inte ensam över de faktorer som orsakar höga 
sjukskrivningstal. Här handlar det om både individ-, arbetsplats-, organisations- och samhällsnivå. Men de 
områden där arbetsgivaren styr och eller har möjlighet att påverka, där ska också arbetsgivaren agera så bra 
det bara går.  
 
Under 2019 har följande insatser skett inom området från centralt håll. Utöver dessa så arbetar respektive 
förvaltning med riktade insatser utifrån sin behovsbild.  
 
Främjande insatser 
Positiv Rörelse är ett ESF-projekt som letts av samordningsförbundet och pågått 2018-2019. Projektets 
syfte är att främja ett hållbart arbetsliv för att minska den psykiska ohälsan hos kvinnor och män i 
arbetslivet, framförallt i kontaktyrken inom vård, omsorg och utbildningssektorn. Målet med insatserna 
har varit att stärka individernas ställning på arbetsmarknaden, genom att förhindra sjukskrivningar som 
orsakas av psykisk ohälsa samt möjliggöra för individer med psykisk ohälsa att kunna arbeta i en högre 
utsträckning. Samt stärka deltagande arbetsorganisationer och nyckelaktörer i arbetet med att förebygga 
arbetsrelaterad ohälsa. Från Borås Stad har bland annat kost- och lokalvårdsorganisationen deltagit och 
Vård- och äldre förvaltningen genom sitt projekt ”Ökad hälsa”.  
 
Friskvårdsbidraget som erbjuds medarbetare oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad är på 
max 2 000 kr per person och år. Det kräver att medarbetaren själv bidrar med 50 procent av kostnaden. 
Vikarier och timavlönad personal kan ta del av bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Under 2020 har detta 
varit en av Kommunfullmäktiges indikatorer med målet att öka nyttjandegraden och få fler medarbetare 
att välja en aktiv fritid. Under året har 4 073 medarbetare hämtat ut hela eller delar av bidraget, en ökning 
med nära 500 personer jämfört med 2018. Totalt har 5 673 960 kronor betalats ut i friskvårdsbidrag.  
 
Fria bad vid kommunens bad/friluftsanläggningar. Det har skett nära 22 000 bad fördelade mellan 
Stadsparksbadet, Borås Simarena, Dalsjöforsbadet och Sandaredsbadet. Det är en ökning med drygt 5 000 
bad jämfört med 2018 och ytterligare 5 000 i jämförelse med 2017. För baden debiterades förvaltningarna i 
år totalt 1 355 865 kr.  
 
Familjeföreläsning, en inspirationsföreläsning anordnas varje vår i syfte att inspirera och motivera 
medarbetare. Till föreläsningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst, därav namnet Familjeföreläsning. 
 
MerKraft är Borås Stads personalklubb som genom ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang har 
uppdraget att inspirera, aktivera och ge möjligheter till fritidsuppleveler för alla medarbetare. 2019 blev 
MerKraft utsedd till årets fritidsförening av KAF, Kommunanställdas fritidsförbund.  
 
Pausit, pausprogram på datorn för att motverka stillasittande och främja rörelse och återhämtning under 
arbetsdagen.  
 
PriusHealth, en hälsocoach online för att motivera livsstilsförändringar ur ett helhetsperspektiv på hälsa. 
Möjliggörs genom ett samarbete med Göteborgs och Lunds universitet. 
 
Medarbetarcentrum är en neutral resurs för tillsvidareanställda medarbetare med fokus på välmående 
och möjlighet till utveckling på arbetsplatsen. Medarbetarcentrum medvetandegör och fokuserar på 
möjligheter, utmanar, väcker mod och inspirerar medarbetare i vägval genom flera olika tjänster.  
 
Hälsoinspiratörer verkar på den egna arbetsplatsen för att tillsammans med chef sätta fokus på arbets-
platsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Idag finns det nära 600 hälsoinspiratörer runt om på 
stadens arbetsplatser.  
 
Förebyggande åtgärder 
 
Frisk organisation är ett projekt över tre år (2019-2021) med syftet att minska inflödet till sjukskrivning 
och minska rehabiliteringsärendena. Satsningen är ett stöd till förvaltningarna i arbetet kring sjukskrivning 
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och dess påverkan på verksamheten. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro. Under det 
första året har enheten etablerat samarbete med samtliga förvaltningar i Borås Stad och i huvudsak arbetat 
med de förvaltningar som i ohälsotal och kostnader har de största utmaningarna. 
 
Enhetens uppdrag är att tidigt identifiera arbetsplatser där en stor andel medarbetare har hög eller ökande 
ohälsa. Man ska inventera verksamhet och arbetsmiljö med metoden screening, och lämna förslag på 
utvecklingsområden och finnas som ett stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Enheten har under året 
screenat ett 30-tal arbetsplatser kring deras sociala och organisatoriska arbetsmiljö och har på så sätt nått 
cirka 10 procent av stadens medarbetare. Under året har enheten också stöttat ett antal arbetsplatser med 
t.ex. individuellt chefsstöd, grupputveckling, processhandledning och/eller andra insatser på grupp- och 
organisationsnivå. När ett antal screeningar genomförts på en och samma förvaltning har återkommande 
områden eller teman lyfts till förvaltningsledningen och till Borås Stadsnivå.  
 
Projektet följs och utvärderas av extern part, RISE, (Research Institutes of Sweden) vid två tillfällen per år 
i process- respektive effektutvärderingar. I den första processutvärderingen hösten 2019 rapporterar RISE 
några tidiga resultat samt viktiga områden att fokusera under 2020. 
 
RISEs bedömning utifrån utvärderingen är att enheten upplevs besitta en ny kompetens som utgör ett 
viktigt komplement till andra stödjande insatser och att det fortsättningsvis finns ett behov av stöd som är 
tillgängligt över tid. Organisationshälsas arbetsprocess upplevs stärka samarbetet mellan olika funktioner 
och därmed skapa goda förutsättningar för att skapa en gemensam bild av vad som behöver göras. 
Sannolikheten att Borås Stad att som helhet når målet är avhängigt i vilken mån staden förmår att ta hand 
om lärdomar och insikter som man gör i projektet. Man pekar vidare på att rutiner för sjukfrånvaro bör 
uppdateras. Ur ett samordningsperspektiv påtalar man att det finns ett för stort avstånd mellan 
funktionsnivåer, d.v.s. mellan verksamhetschefer, enhetschefer, medarbetare och HR. Det saknas också ett 
fungerande statistikstöd vilket får till följd att dialogen i ledningsgrupper och samarbetet mellan 
stödfunktioner som ekonomi och HR kring ohälsan, dess orsaker och effekter försvåras. 
 
SAM-i-Stratsys, det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är inbyggt i stadens styr- och 
ledningssystem, Stratsys, med en egen modul. Det är ett chefsstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som samlar alla aktiviteter, stödmaterial, tips och blanketter samt arbetsplatsens handlingsplan för det 
kontinuerliga arbetsmiljöarbetet. Den förvaltningsövergripande SAM-kalendern ger en tydlig styrning i vad 
som ska göras enligt arbetsmiljölag och personalpolitik, den stärker likvärdighet och underlättar 
uppföljning av arbetsmiljöarbetet.  
 
Rutin för skyddsorganisationen, ny rutin framtagen för att stärka och säkerställa att samverkan 
fungerar. Syftet i detta arbete har varit att sätta fokus på skyddsområde, skyddsombud och 
huvudskyddsombud samt skyddskommittéuppgifterna.  
 
Rutin för kränkande särbehandling, den tidigare rutinen har reviderats och förtydligats med arbetet 
mot repressalier. Rutinen är nu ett eget dokument, tidigare var den en del av tillämpningen av OSA-
föreskriften 2015:4 Organisatorisk och socialarbetsmiljö. 
 
Efterhjälpande åtgärder 
Rutin för rehabilitering har reviderats under året. Parallellt pågår också arbetet med att säkerställa 
processen för hela staden genom processverktyget Canea. 
 
Rehabilitering, företagshälsovården är en aktiv part i individärenden vad gäller rehabiliteringsärenden.  
 
Aleforsstiftelsen, samarbete med Aleforsstiftelsen vid alkohol- och drogärenden har stärkts under året. 
Aleforsstiftelsen är behjälpliga med stöd vid översyn av rutin, utbildning inom riskbruk, missbruk och 
beroende samt ger stöd till chef/HR vid behandling. 
 
Samverkan med Försäkringskassan sker genom en överenskommelse som revideras årligen. 
Överenskommelsen hanterar till exempel möjlighet till avstämningsmöten inom rehabiliteringsärenden 
Försäkringskassan är en viktig part i samarbetet mellan Närhälsan och Borås Stad. 
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3.5 Arbetsskador och tillbud 

Arbetsrelaterad ohälsa kan ta sig många olika uttryck. Under de senaste åren har antalet anmälningar och 
arbetssjukdomar som orsakats av stress och hög arbetsbelastning fördubblats enligt rapport från 
Arbetsmiljöverket. Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett sätt att uppmärksamma risker i det 
dagliga arbetet och utgör ett viktigt underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I detta arbete vilar 
ett stort ansvar på skyddskommittéerna liksom på chef och medarbetare att agera lärande utifrån de 
arbetsskador och tillbud som uppstår.  
 
Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporte-
ras. Definitionen på ett tillbud är att ett tillbud är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller 
ohälsa. Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom alltid anmälas till Arbetsmiljö-
verket.  
 

 
 
Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan arbetsskador, tillbud och riskabla förhållanden/beteenden 
som en pyramid. En väl genomförd riskbedömning och skyddsrond är viktiga friskfaktorer för att 
förebygga tillbud och arbetsskador. En god säkerhetskultur fungerar som en stödjande struktur i det 
främjande arbetsmiljöarbetet.  
 
Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2019 till totalt 979 stycken, en ökning med 171 anmälningar jämfört 
med 2018. De två i särklass vanligaste orsakerna är ”skadad av person” och ”fallolyckor”. ”Skadad av 
person” (även oavsiktligt) är den vanligaste orsaken för både kvinnor och män, den står för nästan 30 
procent för båda könen. ”Fallolyckor” kommer på andra plats, med 25 procent för kvinnorna och nära 20 
procent för männen. För kvinnornas del ligger arbetsskada på grund av fysisk överbelastning kvar på 
tredje plats på 11 procent. För männens del är det ”skada av (egen) hanterat föremål”, precis som under 
2018 och även här på 11 procent.  
 
Antalet anmälda tillbud har minskat till 1 142 jämfört med 1 263 förra året. Utifrån Arbetsmiljöverkets 
pyramid blir det tydligt att en organisation som har drygt 1 100 tillbud på ett år indirekt har väldigt många 
riskabla förhållanden och beteenden att arbeta med ute i verksamheterna. Bland tillbuden är ”hotsituation” 
den vanligaste orsaken på nära 60 procent. För männen står ”hotsituation” för hela 76 procent av 
tillbuden. För kvinnorna handlar det om drygt 50 procent. Sedan följer ”tidsbrist och stress” samt ”brister 
i arbetsorganisationen”, inkluderat båda könen på 12 respektive 10 procent.  
 
Rapportering av tillbud och arbetsskador via egenrapportering i Heroma görs enligt förvaltningarna i 
otillräcklig omfattning. Systemets komplexitet uppges vara en orsak till att inte alla tillbud rapporteras. För 
att komma tillrätta med detta testas AFA:s system IA för rapportering av tillbud och arbetsskador. De 
pilotarbetsplatser som testade IA under 2019 utvärderas och följs upp under våren.  
 
Bilden är tydlig. Det är viktigt att både komma tillrätta med inrapporteringen och användandet av de 
stödsystem som finns och att agera främjande, förebyggande och lärande utifrån rapporteringen. Allt för 
att undvika att dagens arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och sjukskrivningar.  
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3.6 Jämställdhet och likabehandling 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter. Jämlikhet innebär att 
alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, skall ha samma rättigheter och 
möjligheter. Att arbeta med jämlikhet och likabehandling är en självklar del inom arbetsmiljöarbetet och 
innebär att arbeta med diskrimineringsfrågor och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna. Att 
skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med att attrahera, rekrytera och 
behålla rätt kompetens.  
 
Nyckeltalsinstitutet lyfter i sin rapport för 2019 fram att korttidssjukfrånvaro kan hanteras utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv men att långtidssjukfrånvaro i mångt och mycket bör hanteras utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv. Här behöver Borås Stad, som Sverige i övrigt, bli bättre på att arbeta främjande och 
förebyggande med arbetsmiljön inom traditionellt kvinnliga yrken och lyfta blicken och se 
arbetsmiljöfrågorna och sjukfallsutvecklingen ur ett organisatoriskt perspektiv och ett samhällsperspektiv.  
 
IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har i uppdrag att följa upp och 
utvärdera arbetsmarknadseffekter inom socialförsäkringsområdet. De forskar bland annat på sambandet 
mellan hälsa och sjukfrånvaro, rehabilitering tillbaka till arbetslivet och hälsans samband med 
arbetskraftsdeltagande och produktivitet. IFAU slår fast att kvinnor är borta från arbetet längre och 
inlagda på sjukhus längre än män vid samma diagnos. Slutsatsen är att det inte bara är den enskildes ohälsa 
eller upplevda hälsa som avgör. Det är även en fråga om inställning till sjukskrivning hos såväl individen 
som arbetsgivaren och sjukvården. Det kan alltså finnas skäl att anta att skillnaderna i synen på kvinnors 
och mäns arbete och ohälsa befästs av arbetsgivare, myndigheter och hälso- och sjukvården.  
 
Oavsett vilka förklaringar som finns till kvinnors högre sjukfrånvaro är det viktigt att den inte betraktas 
som norm. Kvinnors sjukfrånvaro ska inte behöva vara högre än mäns, vad den än beror på. Annika 
Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, förstärker det här 
resonemanget. Enligt Härenstam är det inte könet som skapar ojämställdheten, det är organiseringen av 
arbetet som gör det. Nyckeltalsinstitutets rapport (2019) understryker detta genom att beskriva 
samvariationen mellan långtidssjukskrivning, stora arbetsgrupper och kvinnodominerade verksamheter. 
Det som idag benämns som kvinnors arbetsmiljö är i själva verket en konsekvens av hur arbetsmarknaden 
är könssegregerad och organiserad och det finns systematiska skillnader mellan mans- och 
kvinnodominerade verksamheter.  
 
Arbetet med lika rättigheter och möjligheter på enhetsnivå i Borås Stad ligger som en aktivitet i SAM-
kalendern. Aktiviteten innebär att arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder 
och följer upp arbetet på samma sätt som annat arbetsmiljöarbete. Liksom med det övriga 
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arbetsmiljöarbetet är det av stor vikt att samtliga hierarkiska nivåer i organisationen lyfter fram och agerar i 
de här frågorna. Jämlikhetsarbetet är inte något som enbart medarbetare och första linjens chef ska eller 
kan lösa på egen hand.  
 
Som arbetsgivare har Borås Stad ett stort ansvar för att identifiera och motverka arbetsmarknadsrelaterade 
ojämlikheter. Borås Stad arbetar med jämställdhetsfrågor genom lagstadgade lönekartläggningar och 
arbetsvärderingar. Beslutet om heltid som norm togs utifrån ett tydligt fokus på jämställdhet. Men det 
finns mycket kvar att göra inom jämställdhetsarbetet. Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en 
rapport om jämställd arbetsgivarpolitik (2020) där nio viktiga områden att arbeta med lyfts fram. Med dem 
som utgångspunkt kan Borås Stad ta viktiga kliv framåt i det lokala jämställdhetsarbetet.  
 

1. Arbetstid: heltid som norm 
2. Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt arbetsliv 
3. Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska 
4. Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete och osakliga löneskillnader ska försvinna 
5. Lönespridning: Lönespridning i kvinnodominerade yrken ska öka 
6. Chefer: Det ska vara jämställt på högsta toppen. 
7. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie- och yrkesval 
8. Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärden 
9. Arbetsmiljö: Trakasserier, kränkande särbehandling, eller könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte 

förekomma.  
 
3.7 Företagshälsovård 

Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljöarbetet och 
att finnas som resurs i det rehabiliterande, förebyggande och främjande arbetet. Borås Stads leverantör av 
företagshälsovård var under 2019 Feelgood. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster inom arbetsmiljö 
och rehabilitering. Främjande tjänster som chefscoachning, grupp- och ledarutveckling har lyfts ut i 
separata avtal för att ge förvaltningarna ett större utbud och fler leverantörer för dessa uppdrag. Under 
2019 har ett nytt avtal upphandlats. Ny leverantör från 2020-01-01 är Avonova.  
 
Feelgood  
Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2019 är drygt 6,2 miljoner kronor. Av dessa har merparten 
gått till efterhjälpande åtgärder 4,4 miljoner kronor jämfört med förebyggande insatser 1,6 miljoner kronor 
och främjande insatser 200 000 kr. Fördelningen har en tydlig övervikt åt efterhjälpande åtgärder men 
procentuellt sett har det skett en stor förflyttning åt det förebyggande hållet. 2018 gick 90 procent av 
Borås Stads samlade insatser för företagshälsovård till efterhjälpande åtgärder. Under 2019 har det 
förändrats till nära 30 procent. De mest frekvent beställda tjänsterna är ”konsultation individ” och 
”stödsamtal individ”. Psykolog är den profession som använts mest, följd av sjuksköterska och läkare. 
Detta är väntat mot bakgrund av att det är psykisk ohälsa i olika form som merparten av 
rehabiliteringsärendena handlar om.  
 
3.8 Medarbetarenkät 

Under oktober genomfördes för femte gången en medarbetarenkät med den hittills högsta 
svarsfrekvensen, 88,9 procent. Utöver förvaltningarna deltog två av bolagen: Borås Parkeringsbolag AB 
och Borås Djurpark AB. Resultatet av medarbetarenkäten kan ses som ett kvitto på det arbetsmiljöarbete 
som bedrivits, men också som en utgångspunkt för det framtida arbetet. Årets resultat är följden av ett 
aktivt, målinriktat och uthålligt arbete då samtliga påståenden visar en positiv utveckling jämfört med 
enkäten som genomfördes 2017. Även vid en jämförelse med tidigare års medarbetarenkäter visar 2019 års 
resultat en positiv utveckling på i stort sett alla påståenden. För 37 av totalt 56 påståenden där man svarar 
utifrån en värdeskala 1-5 har 75 procent angett att man är ganska eller mycket nöjd. 
 
Även med ett så positivt resultat som i år så finns det områden att förbättra. Det är också viktigt att arbeta 
för att bibehålla det som är bra. Varje chef har ett ansvar för att återrapportera enkätresultaten och 
tillsammans med medarbetarna analysera och ta fram konkreta åtgärder, risk- och friskfaktorer som 
enheten ska arbeta vidare med. Ett stödmaterial finns framtaget för att visa och underlätta för hur man 
kan gå tillväga.  
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Efter varje genomförd medarbetarenkät beslutas om ett eller flera övergripande fokusområden som 
förvaltningarna och bolagen ska arbeta vidare med. Årets fokusområde är att arbeta för att öka andelen 
medarbetare som känner stolthet, trivsel och har förståelse för hur betydelsefull vars och ens insats är. 
Olika undersökningar har visat, inte minst bland ungdomar, att ett vanligt svar när frågan ställs om vad 
som är viktigt i ett arbete är att det ska vara meningsfullt och göra skillnad för andra. Årets fokusområde 
har därför en koppling till arbetet med Tillitsresan likväl som arbetet med arbetsgivarvarumärket. 
 
Sedan 2013 har Borås haft med de frågor som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i 
syfte att utvärdera den arbetsgivarpolitik som har bäring på Hållbart medarbetarengagemang, HME. För 
HME-frågorna finns möjlighet att göra jämförelser med andra kommuner i ett lärande och utvecklande 
syfte. Totalt är det nio påståenden grupperade i tre delområden: motivation, ledarskap och styrning. Ett 
indexvärde 0-100 tas fram för varje delområde samt ett totalindex.  
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3.9 Tabellavsnitt arbetsmiljö 

 
Tabell 3.1 Total sjukfrånvaro per personalkategori i procent av ordinarie arbetstid 

Personalgrupp 

   

2017  2018  2019  

   Kvinnor Män Totalt 
Ledningsarbete  3,2 2,8 2,7 1,4 2,3 
      
Handläggar- och administrationsarbete      
Handläggararbete  3,8 3,8 5,2 3,1 4,5 
Administratörsarbete  6,0 6,0 7,0 5,2 6,7 
      
Vård- och omsorgsarbete      
Psykolog Iu 7,7 19,8 1,9 13,5 
Sjuksköterska 6,8 7,4 7,4 5,0 7,1 
Undersköterska Iu 11,6 12,7 5,9 11,9 
Vårdbiträde  iu 8,8 11,3 7,3 9,8 
      
Rehabilitering och förebyggande arbete      
Arbets- och fysioterapeut m.fl. 8,2 9,2 7,7 8,7 7,9 
      
Socialt och kurativt arbete      
Socialsekreterare m.fl. Iu 6,7 6,5 3,9 6,1 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent Iu 7,3 14,0 4,6 11,0 
Stödpedagog, -assistent, vårdare Iu 10,3 10,6 7,1 9,9 
Personlig assistent, anhörigvårdare 6,7 6,5 6,3 1,4 5,2 
Övrigt socialt och kurativt arbete iu 5,5 7,0 2,6 5,7 
      
Skol- och förskolearbete      
Grundskollärare  3,8 3,9 4,2 2,7 3,8 
Gymnasielärare  2,7 4,4 4,9 1,7 3,5 
Förskollärare  8,4 9,5 9,8 5,1 9,6 
Fritidspedagog  6,4 7,8 6,2 9,3 7,3 
Övrigt lärararbete  4,0 4,5 6,0 1,9 4,9 
Barnskötare  9,9 10,0 10,4 9,5 10,4 
Dagbarnvårdare  10,4 16,9 37,6 - 37,6 
Elevassistent  7,9 7,7 8,9 5,0 7,5 
Övrigt skol- och förskolearbete  7,3 7,1 10,4 4,2 8,2 
      
Kultur, turism och friluftsarbete      
Fritidsledare  10,4 9,0 13,6 6,8 9,6 
Bibliotekarie, biblioteksassistent 7,8 6,7 7,2 3,7 6,4 
Övrig fritid kultur turism  3,4 5,0 6,1 2,6 4,5 
      
Teknikarbete      
Teknisk handläggare  7,1 5,9 5,2 2,1 4,1 
Ingenjör 2,7 2,5 3,4 4,1 3,9 
Tekniker  4,4 4,4 1,4 3,2 2,9 
Hantverkararbete  6,3 7,0 10,1 6,6 6,9 
Köks- och måltidsarbete  8,1 7,2 6,9 6,2 6,8 
Städ tvätt och renhållningsarbete 7,4 7,3 7,9 5,3 7,4 
      
Kod saknas 0,6 0,1 1,0 0,2 0,6 
      
Totalt kommunen 7,3 7,4 8,2 4,6 7,3 
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Tabell 3.2 Sjukfrånvaro per nämnd i procent av ordinarie arbetstid  
Nämnder Kvinnor Män Totalt 

    
Revisorskollegiet 0,0 0,3 0,2 
Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 3,8 1,3 2,8 
    
Lokalförsörjningsnämnden 20,1 3,4 9,3 
Samhällsbyggnadsnämnden 5,7 5,4 5,6 
Servicenämnden 5,1 4,5 4,7 
Tekniska nämnden 4,6 7,7 6,7 
Miljö- och konsumentnämnden 6,2 4,2 5,7 
    
Fritids- och folkhälsonämnden 10,2 6,4 8,6 
Kulturnämnden 5,8 1,5 4,3 
    
Förskolenämnden 9,7 6,5 9,6 
Grundskolenämnden 6,6 4,4 6,1 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,5 2,6 4,5 
    
Individ- och familjeomsorgsnämnden 7,8 4,7 7,1 
Arbetslivsnämnden 3,4 3,7 3,5 
Vård- och äldrenämnden 10,7 5,9 9,9 
Sociala omsorgsnämnden 9,1 5,6 8,4 
    
Totalt kommunen 8,2 4,6 7,3 

 
Tabell 3.3 Sjukfrånvaro bolag i procent av ordinarie arbetstid 

 

Bolag 2017 2018 2019 

Borås Energi och Miljö AB 4,7 4,5 4,6 

Borås Elnät AB 2,8 3,6 2,9 

Borås kommuns Parkerings AB 5,1 5,8 6,0 

Södra Älvsborgs Räddningsförbund    1,7 

AB Bostäder i Borås 5,5 5,0 4,8 

Borås Regionen Sjuhärads kommunalförbund  3,2 1,9 

Fristadbostäder AB   3,3 

BoråsBorås TME AB   3,2 

Inkubatorn i Borås AB 3 4 3 

Kv Strömsdal 3 AB   0 

Borås Djurpark AB 8,1 8,2 14,6 

    
 
Tabell 3.4 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per åldersintervall 
  2019 

 2016 2017 2018 Kvinnor Män Totalt 

       

29 år och yngre 5,6 6,7 6,8 7,7 5,3 7,0 

30-49 år 7,2 6,7 7,1 7,9 4,0 7,0 

50 år och äldre 9,0 8,4 8,1 9,0 5,0 7,9 

       

Totalt kommunen 7,5 7,3 7,4 8,2 4,6 7,3 

 
 
Tabell 3.5 Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid 
 2016 2017 2018 2019 

     
Kvinnor 62,2 58,5 56,7 57,1 
Män 49,8 43,5 41,4 38,7 
     
Totalt kommunen 60,2 56,1 54,2 54,2 
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Tabell 3.6 Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid  
År Deltid Heltid 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 
       
2015 10,2 5,1 9,2 8,6 5,2 7,8 
2016 10,1 5,6 9,1 8,7 4,4 8,0 
2017 6,5 3,1 5,3 8,4 4,9 7,5 
2018 11,1 5,7 9,7 8,4 4,9 7,6 
2019 10,1 6,1 9,0 8,4 4,6 7,5 

 
 
Tabell 3.7 Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro  

  2014  2015  2016 2017 2018 2019 

       
Kvinnor  15,3 16,1  13,9  15,1 15,8 15.5 
Män  9,8 10,6  9,8  10,4 10,7 11.5 
       
Totalt kommunen  13,9 14,7  12,9  13,9 14,5 14.5 

 
 
Tabell 3.8 Placering i matrisen procentuellt efter antal personalgrupper 

 Kvinnor Män 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

       

A 46,4 45 50 7,1 20 27 

B 28,5 35 23 17,8 14 10 

C 0,0 3 3 14,2 14 7 

D 25,0 17 23 60,7 52 57 
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Tabell 3.9 Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2019 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Dagar 
per 

anställd 

     

Ledningsarbete 22 5 27 5,0 

     

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  34 10 44 11,4 

Administratörsarbete  41 5 46 16,1 
     

Vård- och omsorg     

Psykolog 2 - 2 37,2 

Sjuksköterska 34 1 35 15,8 

Undersköterska 253 8 261 25,1 

Vårdbiträde.  24 13 37 14,7 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m.fl. 10 4 14 14,8 
     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.fl. 24 3 27 13,2 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 11 1 12 16,9 

Stödpedgog, -assistent, vårdare 89 15 104 20,7 

Personlig assistent, anhörigvårdare 11 1 12 11,4 

Övrigt socialt och kurativt arbete 9 - 9 8,8 
     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  55 4 59 6,1 

Gymnasielärare  25 5 30 7,3 

Förskollärare  140 5 145 19,4 

Fritidspedagog  10 6 16 8,4 

Övrigt lärararbete  18 1 19 6,2 

Barnskötare  85 3 88 22,0 

Elevassistent  30 3 33 13,1 

Övrigt skol- och förskolearbete  7 1 8 16,5 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  12 5 17 21,2 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 6 1 7 15,0 

Övrig fritid, kultur, turism 10 3 13 7,1 
     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  4 - 4 4,8 

Ingenjör 2 6 8 8,7 

Tekniker  - 2 2 1,5 

Hantverkararbete 3 24 27 11,0 

Köks- och måltidsarbete  29 5 34 13,9 
Städ, tvätt och renhållningsarbete  36 6 42 18,5 
     

     
Totalt kommunen 1 038 146 1 184 14,8 
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Tabell 3.10 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2018 
Orsak Kvinnor  Män Totalt 

    

Elolycka, brand, explosion, sprängning 4 2 6 

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne 9 2 11 

Den skadade föll 205 34 239 

Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall) 36 11 47 

Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse) 8 3 11 

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering) 17 3 20 

Skadad av hanterat föremål (egen hantering) 60 19 79 

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 229 52 281 

Skadad av djur 2 1 3 

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse) 89 17 106 

Psykisk överbelastning (hot, chock) 35 4 39 

Snedtramp, feltramp, ”spik”-tramp (ej fall) 27 4 31 

Fordonsskada eller påkörd 24 9 33 

Annat 55 18 73 
 

Totalt kommunen 800 179 979 

 
 
Tabell 3.11 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2019 
Orsak Kvinnor  Män Totalt 

    

Tekniska brister 45 13 58 

Brister i underhåll och service 60 15 75 

Brister i arbetsinstruktioner 29 2 31 

Brister i utbildning 6 0 6 

Brister i kommunikation 33 20 53 

Brister i arbetsorganisation 104 15 119 

Tidsbrist eller stress  116 17 133 

Hotsituation 411 256 667 

 

Totalt kommunen 

 
 

804 

 
 

338 

 
 

1142 
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4 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Definition: Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en process för att på både kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har 
den kompetens som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Kompetensförsörjningsprocessen innebär att med 
rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare och därigenom 
skapa förutsättningar för att verksamheten ska klara sina mål. 
 

Definition: Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är aktiviteter för att ge medarbetare och grupper kompetens att klara nuvarande 
eller framtida arbetsuppgifter. Dessa aktiviteter kan vara kurser och utbildningar likväl som kollegialt 
erfarenhetsutbyte eller att man lär sig saker genom att utföra sina arbetsuppgifter. 
 

4.1 Framtida kompetensförsörjning 

Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra kommuner, 
har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraften är hård och kommer med all sannolikhet att bli 
hårdare under de närmsta åren. Befolkningsutvecklingen i Borås under perioden 2018-2026 utmärks av en 
ökning av både gruppen barn och gruppen äldre. Barn och unga i åldrarna 6-19 år ökar under perioden 
med 16 procent. Bland dessa ökar ungdomar i gymnasieåldern (17-19 år) allra mest med 23 procent. Äldre 
över 80 år ökar med drygt 24 procent. Under samma period ökar befolkningen i arbetsför ålder (20-67 år) 
med 8 procent. Att den procentuella ökningen är större i de grupper som till stor utsträckning nyttjar de 
kommunala välfärdstjänsterna (0-19 år samt 80 år och äldre) än gruppen i arbetsför ålder (20-67 år) skapar 
utmaningar gällande den framtida kompetensförsörjningen.  
 
För att ha ett gemensamt och strukturerat sätt att arbeta med strategisk kompetensförsörjning har en 
arbetsgrupp arbetat fram ett underlag för förvaltningarnas kompetensförsörjningsarbete, vilket kommer 
att implementeras under 2020. Arbetet med att trygga den framtida kompetensförsörjningen i Borås Stad 
sker på flera fronter, bl.a. är det av dessa skäl viktigt att minska ohälsan. 2019-2021 pågår projektet ”Frisk 
organisation” med syfte att arbeta med organisatoriska faktorer bakom ohälsa och sjuktal. Sänkta sjuktal 
kommer i sin tur att leda till fler medarbetare i arbete, vilket också blir en del av organisationens 
kompetensförsörjning. Att genom digitalisering utveckla verksamheten är ytterligare en strategi. Det 
behövs också nya sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på bästa sätt.  
 
Arbetet med stadens KAL-grupper (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och 
Lönebildning) för socialsekreterare och medarbetare inom hälso- och sjukvårdsverksamhet har följts upp 
under året. Borås Stad har bland annat ingått ett avtal med Hälsohögskolan i Jönköping gällande 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för arbetsterapeutstudenter samt en utökad tillämpning av 
studentmedarbetaravtalet. Införandet av så kallade HSV-dagar där legitimerad personal träffas över 
förvaltningsgränserna för gemensam kompetensutveckling har lyfts fram som något positivt. 
 
Arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke är en viktig del av kompetensförsörjningen. Det syftar till att 
på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt kommunicera Borås Stad som arbetsgivare och paketera det 
erbjudande vi som arbetsgivare har till både framtida och nuvarande medarbetare. Ett inslag i detta arbete 
är en gemensam grafisk profil för Borås Stad som skapar igenkänning och tydlighet. Kanaler för att 
kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke är bland annat personliga kontakter, tryckt media, internet och 
sociala medier samt närvaro på arbetsmarknadsdagar. Borås Stad har bland annat medverkat på STARK-
dagen på Högskolan i Borås och på flera mässor både i Borås och i Göteborg.  
 
Ytterligare aktiviteter inom detta område som har genomförts under året har varit att engagera nya 
yrkesambassadörer, omarbeta arbetsgivarvarumärkesmaterialet, uppdatera karriärsidorna på boras.se samt 
att implementera riktlinjer för platsannonser. Under året har också Borås Stad utsetts till Karriärföretag 
2020 samt fått utmärkelsen ”Årets Kommun” av employer brandingföretaget Universum. 
Grundskoleförvaltningen och Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har, för att möta framtidens 
rekryteringsbehov, arbetat med att rekrytera lärare, undersköterskor samt vårdbiträden från andra länder, 
till exempel Finland och Spanien där det finns ett överskott av kompetens i de yrken där Borås Stad har 
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rekryteringsbehov. Det har skett i samarbete med organisationen Nordjobb samt Eures, en del av 
Arbetsförmedlingen som hjälper arbetsgivare att rekrytera från europeiska länder.  
 

4.2 Personalförsörjning ”De fem uppdragen” 
Utifrån att Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta 
omfattande förändringar, inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen, så lyfte den 
personalekonomiska redovisningen fram sex uppdrag till nämnderna för 2018-2019. Det handlade om 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.  

 
Under året har det startat fem grupper bestående av personer från Borås Stads centrala personalavdelning 
samt HR-representanter från förvaltningarna. Omvärldsbevakning, kollektivavtals- och förmånsfrågor 
samt facklig och politisk förankring sköts i första hand av Personal och förhandling medan 
verksamhetsförankring sköts av förvaltningarnas HR. Det sjätte uppdraget från personalekonomisk 
redovisning utgör grunden för att detta arbete har satts igång. Den förväntade nyttan med arbetet är att 
med gemensamma krafter hitta nya sätt att klara välfärdsuppdraget. Det innebär att målet är att både vara 
”ett steg före” d.v.s. att ha ett strategiskt fokus samt att vara ”här och nu” d.v.s. att ta fram konkreta och 
relativt snabbt genomförbara ideér.  
 
Här följer en kort sammanfattning från de olika arbetsgrupperna:  

 
Motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65 
Valet att lämna eller stanna kvar i arbetslivet innebär en komplex beslutssituation där flera faktorer spelar 
in. Individen fattar sitt beslut efter att, mer eller mindre medvetet, ha tagit ställning till 
fyra huvudområden: arbetsmiljöns hälsoeffekter, privatekonomi, stöd och gemenskap samt utförande av 
uppgift. Genom att utgå från det som påverkar beslutet har ett antal idéer tagits fram som ska analyseras 
och värderas. 
 
Motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
Utifrån heltidsbeslutet har arbetsgruppen gjort en analys av hur det ser ut med partiella tjänstledigheter för 
medarbetare som inte valt att arbeta heltid. Resultatet visade att det är mest inom kontaktnära yrken som 
medarbetare valt att begära partiell tjänstledighet. 
 
Organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron 
Gruppen har fokuserat på tre huvudspår: arbetsförmåga, anpassning och rehabilitering. Utifrån en 
nulägesbild av Borås Stads riktlinjer, rutiner och verktyg för området har gruppens arbete fokuserat på vad 
som försvårar tillämpningen och diskuterat förslag och idéer som skulle kunna minska gapet mellan teori 
och praktik.  
 
Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
Behov finns av ett kompetensförsörjningsverktyg för kompetenskartläggning samt webbaserade 
internutbildningar. Arbetsgruppen har studerat vad jämförbara kommuner använder för 
kompetensförsörjningsverktyg och tagit fram ett förslag till prioriteringsordning för kompetensstrategens 
kommande arbete. 
 
Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Arbetsgruppen har i arbetet kring ökad anställningsbarhet inkluderat personer som står till 
arbetsmarknadens förfogande men även redan anställda medarbetare. En kartläggning har gjorts av det 
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arbete som sker idag för att öka anställningsbarheten. Ett exempel är integrationsmodellen som ger 
personer möjlighet via en tre-stegsmodell att utbilda sig till ett bristyrke.  
 
 

4.3 Centrala utbildningar och kurser 

En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. Det rör sig 
om exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika 
utbildningsinsatser.  
 
Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2019 
genomfördes utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, att leda utan att vara chef och 
riskbruk, missbruk och beroende. Centrala utbildningar riktade till specifika grupper som återfinns på flera 
olika förvaltningar har också genomförts. Exempel på sådana är kurser för ekonomer och 
hälsoinspiratörer samt utbildningen motiverande samtal. 
 
Med stöd av pengar från omställningsfonden TLO-KL har olika insatser gjorts för medarbetare som 
berörs av förändringsprocess vid avveckling, återgång efter rehabilitering till annan anställning samt till 
grupper som behöver tillskott av kompetens för att klara anställningskraven inom bristyrken. 2019 har 
medel från fonden använts till bland annat validering till kock, barnskötare, stödassistenter och 
badmästare. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har fått kompetensutveckling i psykisk ohälsa. 
Medel har också använts till utbildning i svåra samtal och excel. 

 
4.4 Chef- och ledarutveckling 

Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfat-
tande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finansieras centralt. 
Programmet riktar sig till samtliga chefer, och för en förstagångschef sprids utbildningsinsatserna över tre 
till fyra år. Bland annat ingår utbildning i arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Även Borås Stads interna 
chefsutbildning, ”Chef- och ledarskap i praktiken”, som omfattar nio dagar och är obligatorisk för 
samtliga chefer på samtliga nivåer oavsett chefserfarenhet, ingår i programmet. 
 

Framtidens chef 
Borås Stad arbetar systematiskt med att rekrytera chefer från de egna leden. Detta arbete bidrar till 
organisationens chefsförsörjning och skapar goda karriärmöjligheter. 
 
Under 2019 genomgick sju personer det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. 
Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda 
kandidaterna inför en ny roll som chef.  
 

4.5 Fritidsstudier 

58 personer har enligt uppgift från förvaltningarna beviljats fritidsstudiebidrag under året. Exempel där 
bidrag beviljats är för kompletterande utbildning för skolkuratorer där 13 kvinnor och 10 män har haft 
möjlighet att studera på del av arbetstid (KAL-beslut). Fritidsstudier har även innefattat 
yrkeslärarlegitimation, didaktikutbildning, fysik, vård- och omsorgsadministration, masterutbildning i 
pedagogik och behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare. Även vidareutbildning till arbetsterapeut, 
utbildning till stödpedagog och kompletterande socionomutbildning. 
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Definitioner 
 
Anställd Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas 

endast en gång oavsett antal anställningar. 
 
Anställning En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar. 
 
Anställningsform Anställningsformen bestäms utifrån den anställningsform som gäller för 

grundanställningen. De anställda fördelas på anställningsformerna:  
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning 
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exem-

pelvis projektanställda och vikarier. 
 
Extern personal- Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under 
omsättning året i procent av totalt antal tillsvidareanställda. 
  
Fyllnadstid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det 

arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. 
 
Medianlön Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till 

heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte. 
 
Nettoarbetstid Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika 

typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte. 
 
Personalgrupp Utgår från klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting. 
 Systemet är uppbyggt av cirka 120 så kallade etiketter. När dessa slås 

samman på olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personal-
grupper (30 stycken). 

 
PO-pålägg Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och 

arbetsgivaravgift enligt avtal. 
 
Sjukfall Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om 

den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall. 
 
Totalt arbetad tid Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 11. 
 
Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44 

veckor. De 44 arbetsveckorna erhålls genom att årets 52 veckor minskas 
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. 

 
Överenskommen  Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även 
arbetstid   kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.  
 
Övertid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställ-

ning. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning. 

        

Sammanfattning  

Borås Stad deltar regelbundet i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, undersökning 

Kommunens Kvalitet i Korthet. Föregående deltagande var hösten 2017.  260 kommuner 

har deltagit i undersökningen 2019. 

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom tre olika områden: 

Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. 

Jämfört med liknande kommuner har Borås Stad har mycket goda resultat för förskolan, 

gymnasieskolan, medborgarnas delaktighet och andel miljöbilar i organisationen.  De lägsta 

resultaten finns avseende väntetid för att få försörjningsstöd och tillgång till LSS- boende. 

Det är också låga resultat för besvarande av e- post.            

 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad deltar regelbundet i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, undersökning 

Kommunens Kvalitet i Korthet. Senaste gången var hösten 2019. 260 kommuner har 

deltagit i undersökningen 2019. 

Undersökningens innehåll 

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom tre olika områden: 

Barn och unga 

Stöd och omsorg 

Samhälle och miljö 

Resultat 

Jämfört med liknande kommuner har Borås Stad har mycket goda resultat för förskolan, 

gymnasieskolan, medborgarnas delaktighet och andel miljöbilar i organisationen.  De lägsta 

resultaten finns avseende väntetid för att få försörjningsstöd och tillgång till LSS- boende. 

Det är också låga resultat för besvarande av e- post.  
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Här redovisas ett urval av Borås Stads resultat inom respektive område. Resultaten avser de två 

senaste mätningarna och 2019 års resultat jämförs även med ”liknande kommuner 

övergripande”1 , d v s kommuner som har liknande förutsättningar som Borås.  

Hela resultatet för Borås stad finns i bilaga.  

 

Barn och unga  (kommunala förskolor och 

skolor) 
2015 2017 2019 

Liknande 
kommuner 
2019 

 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel 
barn (%) 

59 96 81 100 

 Elever i åk 3 som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk, andel (%) 

66 68 72 74 

 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
andel (%) 84 78 80 80 

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
yrkesprogram, andel (%) 78 80 83 75 

 

Borås Stad erbjuder en stor andel av barnen plats på önskat placeringsdatum. Under de senaste 

åren har det skett en omfattande utbyggnad av antalet platser, men efterfrågan har trots det inte 

kunnat tillgodoses fullt ut. Det har dock inte varit några långa väntetider. I genomsnitt har de 

barn som inte fick plats på önskat placeringsdatum fått vänta i 15 dagar i genomsnitt. 

I årskurs 3 har resultaten 2019 förbättrats i svenska och svenska som andraspråk, med det finns 

variationer mellan skolorna. Här är det viktigt att sätta in stöd tidig så att fler elever når målen.  

Från den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. 

Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt 

som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov. 

Spridningen för gymnasiebehörighet är i nivå med liknande kommuner, men även här varierar 

resultaten mellan skolorna. Omfattande frånvaro som innebär att elever går miste om den 

utbildning de har rätt till och kan vara en förklaring till skillnader i resultat mellan elever.  

 

Nämnderna deltar regelbundet i de nationella brukarundersökningar som SKR2 och 

Socialstyrelsen erbjuder. Verksamheternas resultat ligger under jämförbara kommuner, med 

undantag av särskilt boende. Förvaltningarna gör en djupare analys av resultaten och arbetar med 

dem på enhetsnivå för att hitta förbättringsområden. Styrkan i att använda brukarundersökningar 

                                                      
1 Liknande kommuner, övergripande är avsedd för kostnadsjämförelser. Bygger på viktningen strukturkostnad 
60 %, befolkning 20% och skattekraft 20 %. Källa SKR/Kolada. Liknande kommuner är Gävle, Halmstad, 
Kristianstad, Skellefteå, Sundsvall, Växjö och Örebro.  
2 Sveriges kommuner och regioner, SKR 

Stöd och omsorg 
2015 2017 2019 

Liknande 

kommuner 

2019 

 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  
- förbättrad situation, andel (%) 

  73 73 82 

 Brukarbedömning gruppbostad LSS  - brukaren 
trivs alltid hemma, andel (%) 

  87 77 86 

 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  
helhetssyn, andel (%) 

83 82 82 83 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  
helhetssyn, andel (%) 

  72 73 78 
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är att man får uppfattning om vad brukarna tycker. Man kan följa utvecklingen i Borås Stad över 

tid, samt jämföra hur kvaliteten i våra verksamheter står sig nationellt. 

 

 

Borås Stad har betydligt sämre resultat än jämförbara kommuner  när det gäller att svara på e- 

post och att kunna svara på en enkel fråga från den som ringer till kommunen. De låga resultaten 

har hållit i sig över flera års tid trots att det finns tydliga rutiner både för e-posthantering och för 

telefoni. 

 

Borås Stads resultat avseende e- post kan dock förklaras av att SKR:s undersökning avser svar på 

e- post inom en dag, medan kommunens egen rutin  anger att e- post som kräver svar ska 

besvaras inom två arbetsdagar.  

 

Undersökningen visar att de som tar kontakt med kommunen ett mycket gott bemötande, när de 

väl kommer fram till handläggaren. Resultatet har även förbättrats jämfört med föregående 

mätning. 

 

Borås Stad har även en högre andel miljöbilar än liknande kommuner.  

 

Hur kan resultatet användas? 

De flesta nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen påtalar betydelsen 

av att de används i det egna förbättringsarbetet.  

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, redovisar och jämför resultat inom områden som är av 

intresse för medborgarna. Jämförelsen i tabellerna omfattar ett antal kommuner som liknar Borås 

avseende strukturkostnad 60 %, befolkning 20% och skattekraft 20 %. 

Uppgifterna är fakta, hämtade från nationell statistik och resultat, som de deltagande 

kommunerna har rapporterat in till olika myndigheter. Kommunens Kvalitet i Korthet ger 

därmed en god bild av tillståndet i kommunen, relaterat till övriga kommuner.   

I analysen av resultaten behöver nämnderna även inhämta kunskap från andra håll om de 

områdena som undersökningen omfattar. Det kan till exempel vara från brukarundersökningar, 

LUPP- undersökningen, Medborgarundersökningen, Öppna Jämförelser och annan nationell 

statistik inom berörda verksamheter.  

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i analys och förbättringsarbete inom de 

områden där det är relevant.     

 

   

 

Samhälle och miljö 
2015 2017 2019 

Liknande 

kommuner 

2019 

 Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 
 

  69 72 92 

 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon 
som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 

48 51 47 61 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av 
maxpoäng (%) 

  81 90 92 

 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 
 

62 67 62 53 



Borås Stad 
  Sida 

4(4) 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. Skrivelse Kommunstyrelsen   

3. Bilaga KKiK 

 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden  

2. Fritids- och folkhälsonämnden  

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

7. Kulturnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden  

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden  

11. Servicenämnden  

12. Sociala omsorgsnämnden  

13. Stadsrevisionen  

14. Tekniska nämnden  

15. Vård- och äldrenämnden  

16. Överförmyndarnämnden  

17. BorasBoras  

18. Borås Energi och Miljö AB   

19. Borås Elnät AB  

20. Borås Parkerings AB  

21. Borås Djurpark AB  

22. AB Bostäder i Borås  

23. Fristadbostäder AB  

24. Viskaforshem AB  

25. Sandhultsbostäder  

26. Toarpshus  

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



Färgsättning
25% lägst 

resultat

25% näst 

lägst 

resultat

25% näst 

högst 

resultat

25% högst 

resultat

Resultat-  Borås Stad

Barn och unga
2015 2017 2019

Liknande 

kommuner 

2019

 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
59 96 81 100

 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 

ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala 

skolor, andel (%)

66 68 72 74

 Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, 

andel (%)
90 87 87 85

 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  

andel (%)
84 79 80 80

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande 

program kommunala skolor, andel (%) 83 80 86 82

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram 

kommunala skolor, andel (%)
15 19 26 15

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel 

(%)
75 74 78 69

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala 

skolor, andel (%)
78 80 83 75

Stöd och omsorg
 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad 

situation, andel (%)
73 73 82

 Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år 

efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
77 83 85 77

 Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, 

medelvärde
31 23 19 13

 Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna 

inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde 349 197 543 152

 Brukarbedömning gruppbostad LSS  - Brukaren trivs alltid hemma, 

andel (%)
87 77 86

 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 

bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
72 73

 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel 

(%)
83 82 82 83

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
72 73 78

 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter 

under 14 dagar, medelvärde
88 85 84 90

Samhälle och miljö
 Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 69 72 92

 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt 

svar på en enkel fråga, (%)
48 51 47 61

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
81 90 92

 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 91 69

 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 62 67 62 53

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015- 2019

BILAGA

2020-02-25
Datum





 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt 

inflytande 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

Datum 

2020-03-23 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-03-28 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-03-27 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00905 1.1.6.2 Programområde 01 

Handläggare: Ewa Luvö 
 

Datum 

2019-08-12 Ingegerd Eriksson   

  Avdelningschef 

 

KU2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00905 1.1.6.2 

  

 

Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt 

inflytande 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna        

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, 

tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, 

demokratifrågor och Mötesplatser”. Samarbetsuppdraget innebär att nämnden 

har:  

• befogenhet att sammankalla berörda nämnder  

• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång  

• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete  

• formulerar mål för uppdraget  

• resultatet mäts, utvärderas och redovisas  

Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få 

nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra 

till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för 

kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt 

att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Rapporten redovisar det arbete som genomförts under och vilka områden som 

prioriterats för 2019. Rapporten konstaterar också att ”samverkan kan bidra till 

att resurser nyttjas bättre, mer effektivt och utifrån de uppdrag och den 

målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas svårt att 

veta hur resultatet blir. Detta eftersom samarbetsuppdraget till viss del är svårt 

att utvärdera/mäta då det har stor ”frihet” samt till viss del bygger på frivillig 

samverkan. Fritids-och folkhälsoförvaltningen avser att under 2019 ta fram en 

strategi för hur arbetet kan följas upp tydligare och att samarbetsuppdraget 

Lokalt inflytande ingår som en del i den verksamhetsplan som kommer att tas 

fram för hela förvaltningens arbete.” 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens skrivelse  

2. Årsredovisning av samarbetsuppdraget 
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3. Bilaga – Årsredovisning av samarbetsuppdraget   

Beslutet expedieras till 

1. Alla nämnder 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



  Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
 

  

Redovisning av samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” 
 

Lokalt inflytande - samtliga former av arbetet med nätverksgrupper inklusive 

uppdraget ”stöd till Ortsråd” samt arbetet kring utveckling av Mötesplatser 

 

1. Inledning 
Arbetet med de lokala nätverksgrupperna och stöd till Ortsråden påbörjades redan under 2016 i 

samband med att Stadsledningskansliet fått i uppdrag från kommunchefen att kartlägga det 

befintliga arbetet på stadsdelarna samt att ta fram ett nytt förslag på organisationsmodell, vilket 

senare även antogs av Kommunstyrelsen; ”Säker och trygg kommun” – se bilaga 1.  

I detta arbete hade representanter från stadsdelsförvaltningarna och från Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen en bärande roll. Resultatet låg sedan till grund för den fortsatta planering- 

och inför uppstarten av det gemensamma arbetet i den nya organisationen.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017 av Kommunfullmäktige tilldelade ett särskilt 

samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser”. 
 

Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 

 befogenhet att sammankalla berörda nämnder 

 ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 

 skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

 formulerar mål för uppdraget 

 resultatet mäts, utvärderas och redovisas  
 

Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder att tydligare 

se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med 

utgångspunkt i vad som är det bästa för kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är 

därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam 

karaktär. 

 

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2018 till stor del fortsatt genomföras inom 

organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet som ”Lokal samverkan” under 

samverkansgrupper för lokala insatser.  

Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” och inom övriga 

samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt under året på olika sätt. 
 

Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, 

Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året och har kontinuerligt rapporterats till Fritids- 

och folkhälsonämnden som sedan 2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med 

tillhörande riktlinjer. Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på 

respektive bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella för 

nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala samverkan på ett naturligt 

sätt, både inom strukturerad samverkan men även i vardagen. Mer information redovisas separat 

under punkt 8 och 9. 
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2. Organisation, information och uppföljning 
Utifrån de tilldelade samarbetsuppdragen och de resultat från den kartläggning som 

genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, bestående av tre separata 

delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd, 

dessa beskrivs under punkt 4-6. 

 

Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till samtliga delar 

och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas på lokal nivå. Funktionen 

”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande av arbetet ansvarar för helheten inom 

uppdraget.  

Två gemensamma möten har arrangerats under året (26/2 och 11/9). Innehållet i dessa har 

uppfattats som positivt samt det enskilda stöd som getts utifrån kontinuerliga avstämningar 

inom respektive nätverksgrupp/område. Även positiva upplevelser har lyfts fram kring att de 

olika nätverksgrupperna fungerat som bra forum att både kunna nå ut med- samt inhämta 

kunskap i aktuella frågor som är kopplat till befintliga uppdrag inom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen. 

Generellt har arbetet fungerat bra under året utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika 

utmaningar finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.  

 

Material kring arbetet inom samtliga områden uppdateras kontinuerligt och finns bland annat 

samlat i gemensamma mappar inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, samt att det:  
 

 externt finns information om arbetet samt kontaktuppgifter på webben:  

www.boras.se/lokalsamverkan alternativt www.boras.se/ortsråd  
 

 internt finns viss information på Borås Stads intranät: 

intranet.boras.se/organisation/samarbeten/sakerochtryggkommun/lokalsamverkan  

 

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har presenterats och följts upp kontinuerligt under året 

vid diverse olika tillfällen och sammanhang, vilket då även har inkluderat Fritids- och folkhälso-

förvaltningens totala uppdrag inom ”Säker och trygg kommun”.  

Delar av organisationsupplägget och specifika utvecklingsfrågor har även lyfts fram på de 

gemensamma träffarna/mötena under året, inom Borås Stad: ”Säker och trygg kommun” (7/3 

och 12/10) samt ”Brottsförebyggande rådet” (20/2, 31/5, 13/9 och 27/11). 

 

De möten och aktiviteter som har genomförts under året, både centralt och lokalt har under året 

uppdaterats- och funnits samlat på ett internt mötesschema/sammanställning – se bilaga 2. 

Arbete inom samtliga lokala ”delar/nivåer” kommer innefatta att totalt 152 möten har 

genomförts under 2018 (planeringsmöten/aktivitetsmöten är inte inräknat inom denna summa): 

- Nätverksgrupper barn och unga:  49 st. 

- Områdesnätverk:   47 st. 

- Ortsråd:    44 st. 

- Gemensamma träffar/temamöten:  12 st. 

 

http://www.boras.se/lokalsamverkan
http://www.boras.se/ortsråd
http://intranet.boras.se/organisation/samarbeten/sakerochtryggkommun/lokalsamverkan
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3. Budget 
 

Framtagen budget inför arbetet 2018. Avser kostnader utöver ordinarie verksamhetsbudget, 

finansierade genom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, inom uppdraget ”Lokalt inflytande”.  

 

Nätverk barn och unga 10-16 år      90 000 kr 

9 grupper/områden x 10 000 kr   

Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm. 

 

Områdesnätverk      70 000 kr 

7 grupper/områden x 10 000 kr   

Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm. 

 

Ortsråd/Landsbygdsutveckling    100 000 kr 

4 grupper/områden med omnejd x 25 000 kr 

(Framtid Fristad, Attraktiva Toarp, Sandareds- och Viskafors intresseföreningar) 

Hanteras genom respektive kontaktperson. Avser stöd för fortsatt arbete och utveckling. 

 

Övriga medel     140 000 kr 

Ex. stöd till lokala aktiviteter och behov av gemensamma satsningar som uppkommer. 

Dessa medel ansöks särskilt om. 

   

Totalt: 400 000 kr  

 

 

 

 

4. Nätverk barn och unga, 10-16 år 
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet, inom 

samtliga nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, togs fram (nedan följer ett urval av detta):  

 

Mål 

Målet med de lokala ”nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år” är att öka tryggheten och  

förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”,  

målområde 2 ”Vi tar gemensamt ansvar för barn- och unga”.  

 

Syfte 

Arbetet med de lokala ”nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år” syftar till att skapa en  

helhetssyn kring barn och ungdomars situation samt stärka samverkan mellan Fritid, Kultur, 

Skola, IFO/Fältgruppen och Polisen.  

Syftet är också att få ett erfarenhet- och informationsutbyte om den aktuella situationen på 

respektive område. 
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Riktlinjer 

- Nätverkens arbete ska utgå från lokala förutsättningar och behov, med utveckling av barn 

och ungas hälsa och välmående i fokus. 

- Nätverket träffas 3-4 gånger/termin, eventuella extramöten utifrån behov. 

- Deltagare, begränsat: representanter från Fritid, Kultur, Skola, IFO/Fältgruppen och 

Polisen (Arbetslivsförvaltningen – ”Trygghetssatsning” medverkar lokalt på de områden där 

de arbetar och representanter från Förskoleförvaltningen medverkar i enstaka grupper).  

Rektor eller biträdande rektor från respektive skola samt enhetschef eller motsvarande funktion  

från övriga parter inom respektive nätverksgrupp. 

- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns 

på Borås Stads externa websida. 

- En gång per år träffas deltagarna från samtliga nio nätverksgrupper gemensamt i syfte att 

utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete. 

 

Uppdelning och erfarenheter 
 

 
 

Arbetet har under året varit igång inom samtliga nio nätverksgrupper. Inom samtliga grupper har 

det förts övergripande dialoger kring den lokala situationen för barn och unga, inom sina 

respektive områden, både framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta 

formulerat- och samlats kring gemensamma fokusområden att arbeta vidare med.  

Borås Stads välfärdsbokslut (både lokal- och total statistik) har presenterats för samtliga av 

grupperna, 2017-2018. Samtliga grupper har från och med hösten 2018 fått erbjudande om 

presentation- och dialog kring Borås Stads arbete med Föräldraskapsstöd, Psykisk hälsa och 

ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak), vilket även kommer att gälla för 2019. 

 

Totalt har 49 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen från deltagarna har 

generellt sett varit god och mötena har upplevts som positiva. Det finns ett stort värde att ha 

systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar avståndet mellan berörda 

professioner både långsiktigt och kortsiktigt.  

 

Boda  Brämhult, Hässleholmen, Hulta 
 

Centrum  Bergdalen, Norrmalm 
 

Dalsjöfors  Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala, Äspered 
 

Daltorp  Dammsvedjan, Druvefors, Göta, 

Hedvigsborg, Kristineberg, Trandared 
 

Fristad  Borgstena, Bredared, Frufällan, Sparsör 
 

Norrby  Byttorp, Hestra, Parkstaden, Tullen 
 

Sandared  Hedared, Lundaskog, Sandhult, Sjömarken 
 

Sjöbo  Alideberg, Erikslund, Tosseryd 
 

Viskafors  Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm, 

Svaneholm  
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Barn och unga har lyfts fram som ett prioriterat område med start under 2018. Medverkande 

representanter är utsedda genom berörda förvaltningar/verksamhetsområden inom 

Brottsförebyggande rådet (Borås Stad och Polisen) och bildar numera en så kallad ”styrgrupp 

över barn och ungdomsfrågor utifrån ett brottsförebyggande- och trygghetsskapande 

perspektiv”.  

Under året har även en gemensam träff genomförts, för alla deltagare i samtliga nio grupper 

samt verksamhetschefer eller motsvarande från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

Arbetslivsförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Grundskole-förvaltningen, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 

Stadsledningskansliet CKS och Polismyndigheten. Detta genomfördes onsdag 3/10, kl. 09.00–

16.00 på Pulsen och totalt deltog ca 65 personer. Temat var, ” Fokus barn och unga i Borås, 

Risk- och skyddsfaktorer i praktiskt arbete – varför och hur?”, och leddes av Henrik Andershed, 

professor i kriminologi och psykologi från Örebro universitet. 

 

Framtida utmaningar är att kvalitetssäkra arbetet i form av att hitta några konkreta insatser att gå 

vidare med inom respektive grupp samt att det eventuellt behövs vissa utpekade 

”huvudområden” (från t ex Brottsförebyggande rådet) som blir prioriterade uppdrag. 
 

 

 

5. Områdesnätverk 
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet, inom 

samtliga Områdesnätverk, togs fram (nedan följer ett urval av detta):  

 

Mål 

Målet med de lokala ”Områdesnätverken” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten 

hos invånarna i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”, målområde 1 ”Människor möts i 

Borås”. 
 

Syfte 

Arbetet med de lokala ”Områdesnätverken” syftar till att skapa en helhetssyn på området och 

öka samverkan mellan olika aktörer på området, både kommunala och regionala verksamheter 

samt civilsamhället. Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella  

situationen på respektive område. 
 

Riktlinjer 

- Nätverket träffas 2-3 gånger/termin, ev. extramöten och arbetsgrupper utifrån behov. 

- Tillgängliga mötestider, anpassas utefter respektive områdes förutsättningar. 

- Deltagare: obegränsat och frivilligt deltagande.  

- Lokala utvecklingsplaner för respektive område tas fram och ligger till grund för arbetet. 

Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt. 

- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns 

på Borås Stads hemsida.  

- En gång per år träffas deltagarna från samtliga sju Områdesnätverk gemensamt i syfte att 

utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete. 
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Uppdelning och erfarenheter  

 

 
 

Arbetet har under året varit igång inom samtliga sju Områdesnätverk. Samtliga grupper har 

diskuterat övergripande kring den lokala situationen inom sina respektive områden, både 

framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta formulerat- och samlats kring 

gemensamma fokusområden att arbeta vidare kring. Goda exempel finns under året kring 

framtagande av både lokala utvecklingsplaner samt gemensam visionsbild för områden.  

Arbetet med ”Överenskommelsen” har fortsatt att involverats- samt presenterats inom några av 

grupperna under året. Vissa grupper har under året även haft specifika möten/träffar med vissa 

teman, där aktörer ”utifrån” varit med och presenterat information som bedömts relevant och 

efterfrågad. 

 

Totalt har 47 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen på mötena har generellt 

sett varit god men varierar något mellan de olika områdena. Mötena har upplevts som positiva 

och ses som viktiga att inkludera frågor som lyfts fram från boende i områdena. Det finns ett 

stort värde att ha systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar avståndet mellan 

samtliga aktörer både långsiktigt och kortsiktigt.  

 

Under hela året, på de flesta områdena, utöver ordinarie möten har diverse lokala evenemang 

genomförts, t ex ”aktivitetsdagar”, ”medborgardialoger” och ”trygghetsvandringar – mer 

information, se punkt 7.  

Även separata möten där boende bjudits in till så kallade ”Boendemöten/Medborgarmöten”  

(ingår som en del i det befintliga ”Medborgarlöftet” som är underskrivet av Polisen, Borås Stad 

och AB Bostäder) har genomförts inom vissa Områdesnätverk, medan boende på andra håll 

varit delaktiga inom de ordinarie mötena. 

 

I projektet är ”Kraftsamling Sjöbo” är Områdesnätverket Sjöbo ett viktigt forum som samlar 

flertalet aktörer i området och aktuella frågor. Innehållet i det pågående-/kommande arbetet 

bygger på resultatet av olika dialoger som genomförts under året där medborgarna i området 

kunnat lämna förslag och synpunkter på olika utvecklingsområden. Projektet syftar bland annat 

 

Brämhult  Svensgärde 
 
Hulta  Sörmarken 
 
Hässleholmen  Boda 
 
Kristineberg  Göta, Hedvigsborg, Dammsvedjan, 

Druvefors 
 
Norrby  Hestra, Byttorp, Tullen, Parkstaden 
 
Sjöbo  Alideberg, Erikslund 
 
Trandared  Brotorp, Bergsäter, Bergsbo 
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till att hitta fungerande metoder där invånarna får möjlighet till delaktighet och inflytande. På 

sikt kan detta därför även fungera som ett sätt att sprida kunskap och erfarenheter till andra 

områden i Borås. 

 

Under året har även en gemensam träff genomförts (tillsammans med stormöte/årsmöte för 

Överenskommelsen), för alla deltagare i samtliga sju grupper samt från diverse 

samverkansaktörer inom civilsamhället: onsdag 28/11, kl. 17.30–20.30, Textile fashion center.  

Totalt deltog ca 100 personer.  

 

Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med 

aktuella/lokala frågor med fokus på ”områdesutveckling”. Arbetet med att respektive grupp 

arbetar med egna lokala utvecklingsplaner bör fortsätta att utvecklas samt konkretiseras 

ytterligare. Samhörigheten på områdena ses som en fortsatt nyckelfaktor och bör tillsammans 

med fokus på områdesutveckling även inkludera boendes perspektiv kontinuerligt i de frågor 

som även framledes drivs inom respektive Områdesnätverk. 

 

 

6. Ortsråd – Landsbygdsutveckling 
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet, inom 

samtliga Ortsråd, togs fram (nedan följer ett urval av detta): 

 

Mål 

Målet med de lokala ”Ortsråden” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos  

invånarna i Borås Stad samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (t ex eldsjälar,  

föreningsliv och företag). Arbetet utgår ifrån visionen ”Borås 2025”, målområde 1 ”Människor 

möts i Borås” och målområde 5 ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”.  

 

Syfte 

Arbetet med de lokala ”Ortsråden” syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka  

samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och med civilsamhället.  

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på  

respektive område. 

 

Stöd från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och definition av ”Ortsråd” 

Kontaktpersoner från Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till respektive ”serviceort”, 

dvs. Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors, där ”Intresseföreningar” samordnar- och  

driver olika former av nätverk-/samverkansforum, s.k. ”Ortsråd”.  

Ortsrådens arbete bör även omfatta de aktuella frågor- och behov som uppkommer från 

tillhörande-/mindre orter och inte enbart vara fokuserat på ”serviceortens utveckling”. 

 

Riktlinjer 

- Kontaktpersonernas respektive uppdrag går att uppskatta till 10 % av en heltidstjänst, dvs. 

ca 4 arbetstimmar per vecka. Arbetstiden är flexibel och kan anpassas efter behov. 
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- Kontaktpersonens primära uppdrag är att stötta de befintliga ”Intresseföreningarna” inom 

respektive ”serviceort”, i syfte att bevara- och utveckla de lokala samverkansforum 

(”Ortsråd”) som pågår- eller håller på att startas upp. Kontaktpersonen förmedlar vid behov 

även aktuella frågor till rätt funktion inom Borås Stad.  

- Genom kontinuerliga träffar med samtliga kontaktpersoner hålls frågor aktuella och bidrar 

till ökad kunskap- och att samverkan kan stärkas mellan de olika områdena. 

- Information och kontaktuppgifter (till respektive kontaktperson) från samtliga områden 

finns på Borås Stads hemsida.  

- Nuvarande form för de lokala ”Ortsråden” ser olika ut och kan även göra så framöver. 

Fokus är att stötta det lokala arbetet inom de former som respektive ”Intresseförening” 

förespråkar. 

- Lokala utvecklingsplaner tas fram av respektive ”Intresseförening” och kan sedan ligga till 

grund för framtida prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov. 

Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt. 

- Fritids- och folkhälsoförvaltningen avsätter inom befintlig budget årligen 25 000 kr till 

respektive ”Intresseförening/Ortsråd”. Detta administreras via respektive 

”Intresseförening” och strävar till att möjliggöra vissa mötes- och administrationskostnader, 

genomförande av gemensamma aktiviteter etc. 

- Genom ”Leader Sjuhärad” söks under våren 2017 projektmedel till utveckling av lands-

bygdsområden. Vid godkännande involveras detta som en del i processen av stöd till  

”Ortsråden”, 2018-2019. 

 

 

Uppdelning och erfarenheter 
 

 
 

Fyra gemensamma träffar har genomförts under året (20/2, 21/5, 11/0 och 26/11) tillsammans 

med Stadsledningskansliet (Strategisk samhällsbyggnad och Näringslivsenheten) samt 

presentation av arbetet och delaktighet på separata möten (Seglora 16/5 och Fristad 17/10) för 

aktörer från civilsamhället; ”Lokala utvecklingsgrupper”.  

 

Dalsjöfors ”Attraktiva Toarp” 

Aplared, Dannike, Gånghester, 

Målsryd, Rångedala, Äspered  

 

Fristad   ”Framtid Fristad” 

Bredared, Borgstena, Frufällan, Sparsör 

  

Sandared  ”Sandareds Intresseförening”  

Hedared, Lundaskog, Sandhult, 

 Sjömarken 

 

Viskafors  ”Viskaforsbygdens nätverk”  

Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm, 
Seglora,  
Svaneholm 
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Även pågående dialoger- och träffar med Miljöförvaltningen utifrån projektet ”Hållbar 

Landsbygd Sjuhärad”.  

Dialog kring diverse frågor som uppkommit under året har kontinuerligt förts med ansvariga på 

olika förvaltningar. Stort fokus har varit på trafikfrågor, där det bland annat genomförts ett 

separat temamöte (30/5) mellan Borås Stad (Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska 

förvaltningen och Strategisk samhällsplanering) och representanter från samtliga Ortsråd vilket 

fortsättningsvis även kommer att innefatta kontinuerliga möten mellan berörda tjänstemän där 

detta tas upp och där Ortsråden kommer att involveras ytterligare under 2019. 

 

Totalt har 44 st. lokala möten genomförts under året. På de flesta områdena, utöver ordinarie 

möten, har diverse lokala evenemang även genomförts, t ex ”aktivitetsdagar” och 

”medborgardialoger” – mer information, se punkt 7. 

 

Arbetet har under året varit aktivt inom samtliga fyra serviceorter med omnejd. Inom vissa 

Ortsråd/Intresseföreningar har arbetet genomförts i nya former medan det på andra områden 

varit väl etablerat sedan tidigare. Positiva erfarenheter har lyfts fram och som bland annat avser 

att arbetet på flera områden under året har utökats till att inkludera närvarande representanter 

från flera-/närliggande områden gentemot tidigare.  

 

Tillsammans med Ortsråden har ett antal ”stormöten/dialoger” (i olika former) arrangerats 

under året på samtliga serviceorter. Vid dessa träffar har representanter från Borås Stad, både 

politiker och tjänstemän, medverkat. Detta innefattar bland annat att träffas inom modellen 

”Samrådsarena Landsbygd”, ett förslag som tagits fram under genom Attraktiva Toarp och som 

eventuellt kan komma att prövas inom övriga Intresseföreningar/Ortsråd framöver. 

 

Lokalt exempel med tidning (”Fristad runt”) har fortsatt att tagits fram två gånger per år. Detta 

kan med fördel spridas till flera Ortsråd/områden framöver. 

 

Arbetet med ”Överenskommelsen” har presenterats inom några av Ortsråden under året samt 

på gemensamma träffar.  

Under året har även en gemensam träff genomförts (tillsammans med stormöte/årsmöte för 

Överenskommelsen), för alla deltagare i samtliga sju grupper samt från diverse 

samverkansaktörer inom civilsamhället: onsdag 28/11, kl. 17.30–20.30, Textile fashion center.  

Totalt deltog ca 100 personer.  

 

Arbetet fortgår utifrån de befintliga projektmedel som under föregående år beviljades genom 

Leader Sjuhärad och Jordbruksverket. Detta gäller 2018-2019 och omfattar totalt ca 1,2 miljoner 

kronor avsatt till personalkostnader i arbetet att fortsätta stötta Ortsråden och de lokala 

utvecklingsfrågor som de förespråkar, i dubbel omfattning gentemot nuvarande resurser. Fritids- 

och folkhälsoförvaltningen finansierar halva kostnaden inom befintlig budget.  

Under 2018 har separata avtal tecknats med både Attraktiva Toarp och Framtid Fristad, som 

avser möjlighet för dem att få ersättning á 10% av tjänst som arbetar med lokala 

utvecklingsfrågor (fokus utifrån ”Lokala utvecklingsplaner”) samt för administrativa kostnader. 
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Projektet redovisas separat utifrån framtagna indikatorer-, som även uppvisats för berörda 

Intresseföreningar/Ortsråd. Under året har detta konkretiserats ytterligare, både internt inom 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen och även med andra parter inom Borås Stad.  

Under 2019 fortsätter detta arbetet med ytterligare dialoger, tillsammans med berörda parter. 

 

Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med aktuella-/ 

lokala frågor med fokus på lokal utveckling. Som ett steg i detta arbete har önskemål uttryckts 

om stöd vid framtagande av lokala utvecklingsplaner. Detta har erbjudits vid lokala sammanhang 

under året samt att det även kan erbjudas framöver, vid behov. Oavsett så bör arbetet med att 

respektive grupp arbetar med egna lokala utvecklingsplaner fortsätta att utvecklas, vilket även 

delar av projektet genom Leader Sjuhärad syftar till.  

 

 

  

7. Lokala aktiviteter och evenemang 
Diverse lokala aktiviteter och evenemang har genomförts under året, både utifrån egna initiativ 

och på inrådan från t ex Brottsförebyggande rådet och från Fritids- och folkhälsonämnden.  

 

Aktivitetsdagar och Medborgardialoger 

Aktivitetsdagarna ses som positiva och konkreta former för lokal samverkan inom arbetet för 

Områdesnätverken och Ortsråden, där området och invånarna är i fokus.  

 

Andra forum för delaktighet och inflytande är bland annat Medborgardialoger inom Borås Stad. 

Under 2018 har detta genomförts från Fritids- och folkhälsonämnden i samverkan med berörda 

Områdesnätverk vid två tillfällen: Trandared/Kransmossens Idrotts- och friluftsområde (22/5) 

samt Gässlösa/Kronängs Idrottsplats- och friluftsområde (9/10), med temat ”hur kan platserna 

(med omnejd) utvecklas utifrån jämställdhet och tillgänglighet”. 

 

Genomförda aktivitetsdagar under 2018, genom Områdesnätverken:  

- Trandared, 19/5   - Norrby, 25/8 

- Hulta, 26/5   - Sjöbo, 1/9 

- Hässleholmen, 1/6-3/6  - Göta, 8/9 

 

Även stöd och deltagande (i viss mån) från Borås Stad/Fritids- och folkhälsoförvaltningen på 

följande områden, genom respektive Ortsråd: 

- Fristad, 19/5-20/5    - Sandared, 1/9 

- Dalsjöfors, 23/9 

 

 

Pågående planering kring kommande Aktivitetsdagar under 2019. Kommer att genomföras på 

liknande sätt/omfattning men med målsättning att även inkludera områdena Brämhult, 

Kristineberg och Viskafors. 
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Trygghetsvandringar 

Konkret och bra exempel på samverkan enligt modellen ”Säker och trygg kommun” (mellan 

samverkansgrupperna ”Trygga utemiljöer och Lokal samverkan”). Har genomförts under 2018 

enligt framtagna riktlinjer i Borås Stad, genom Områdesnätverken, på följande områden: 

- Norrby 25/8 

- Kristineberg 30/8 

- Trandared 18/9 
 

Trygghetsvandringar kommer att genomföras på andra-/nya bostadsområden 2019. Var- och när 

prioriteras efter behov och önskemål, genom Brottsförebyggande rådet (Brå). 

 

 

8. Mötesplatser 
Inom denna punkt beskrivs både omfattning och beslutade inriktningar avseende de 

mötesplatser som ingår i Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde. En närmare 

beskrivning avseende utvecklingsområden, se punkt 9. 

 

Mötesplatser i Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, avser följande verksamheter; 

Mötesplats Sjöbo, Norrbyhuset, Mötesplats Kristineberg,  Mötesplats Hässleholmen och 

Mötesplats Hulta.         

       

Uppdraget 

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. 

Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och 

jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från: 

- Ett främjande och normkritiskt förhållningsätt 

- En positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och 

resurser 
 

Mötesplatsen skapar förutsättningar för att människor möts mellan generationer och social 

bakgrund samt för att människor får fler möjligheter att lära och påverka sina liv. Mötesplatsen 

verkar för att tillgodose människors rätt till:  

- Information, kommunikation och service 

- Trygghet, trivsel och hälsa  

- Delaktighet och inkludering 

- Målgrupp och geografisk avgränsning 

- Mötesplatsen vänder sig till familjer och vuxna i närområdet 

- Mötesplatsen verksamhet är också anpassade för att tillgodose barns behov och rättigheter 

- Mötesplatsen strävar efter att besökarna ska motsvara befolkningens sammansättning avse-

ende exempelvis ålder, kön, bakgrund 

- Finns barn- och ungdomsverksamhet integrerad är målgruppen också barn och unga 
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Uppdragsområden 

Mötesplatsen ska vara en social mötesplats, verka för verksamhetsöverskridande samverkan 

samt erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande förutsättningar för utveckling av mötesplatserna 

För att Mötesplatserna ska kunna tillgodose uppdragsområdena (1) social mötesplats,  

(2) ”motor” för verksamhetsöverskridande samverkan och (3) medborgarservice, finns det 

gemensamma delar som behöver tas i beaktande.  

Generösa och varierande öppettider. Olika öppettider kan även underlätta för olika målgrupper 

att besöka mötesplatsen och på så sätt främja mötet mellan människor.  

 

Social mötesplats 

Utveckla sociala sammanhang: möjliggöra för boende att träffa andra samt erbjuda olika typer av 

sociala sammanhang. Kan både vara anordnade aktiviteter, lågtröskelverksamheter samt att ta 

tillvara på besökares engagemang.  

För alla i närområdet: främja att människor i olika åldrar, olika social bakgrund och olika 

geografisk bakgrund möts. Den sociala mötesplatsen ska uppmuntra och främja lärande. 

 

”Motor” för verksamhetsöverskridande samverkan 

Ta tillvara resurser: mötesplatserna ska uppmuntra och initiera samverkan med verksamheter 

och idéburen sektor som överensstämmer med mötesplatsernas värdegrund samt ta tillvara på 

enskilda personers engagemang. På så sätt kan Mötesplatserna erbjuda mer verksamhet eller 

verksamhet med högre kvalité.  

Plattform: mötesplatserna ska ses som en länk mellan olika kommunala verksamheter och de 

boende i närområdet. Om kommunala verksamheter ska informera eller genomföra en aktivitet 

som berör de boende ska Mötesplatsen ses som en plattform. 

 

Medborgarservice 

Mötet: det ska alltid finnas ett mottagande. Ha ett systematiskt och bekräftande sätt att möta 

besökaren. Det ska vara lätt att förstå vilka som arbetar och verkar på mötesplatsen.  

Behovet: innehållet i medborgarservicen måste anpassas efter det lokala behovet. Ska finnas en 

kapacitet att hjälpa till med de frågor som kommer upp ofta. Mötesplatsen ska annars lotsa 

vidare, be att få återkomma, boka in ett möte vid behov eller hänvisa till specifika tider. 

Information i samband med specifika händelser. 

Strukturer: en struktur som möjliggör stadens ansvar att informera sina medborgare. Till 

exempel genom ansvariga kontaktpersoner från samtliga förvaltningar som har i uppdrag att 

relevant information når mötesplatserna och att frågor besvaras. 
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9. Utvecklingsområden 2019 
Följande utvecklingsområden har under året lyfts fram och kommer ligga till grund för delar av 

arbetet 2019: 
 

 Kontinuitet och flexibilitet 

Vara fortsatt tålmodiga i arbetet, men även flexibla till anpassningar som kan tänkas 

uppkomma. Ha en fortsatt nära dialog med berörda förvaltningar och samverkanspartners 

kring gemensamma utmaningar och möjligheter utifrån uppdragets mål och syfte. 

Sträva efter en hög- och kontinuerlig närvaro på samtliga möten och säkerställa att rätt 

frågor ges utrymme samt att möten/evenemang genomförs i positiv anda och med 

utveckling i fokus.  

 

 Kommunikation 

En ny kommunikationsplan togs fram inför 2018 – se bilaga 3. Denna syftar bland annat till 

att utveckla fungerande kommunikationssätt och att förmedla pågående- samt kommande 

arbeten på ett tydligare sätt både inom Borås Stad, till invånarna och till samarbetspartners. 

Med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningens kommunikatör samt från 

Stadsledningskansliets kommunikationsavdelning förväntas arbetet att kunna utvecklas 

ytterligare på flera olika sätt. 
 

”Minska avståndet mellan centrala och lokala frågor”; ett fortsatt viktigt utvecklingsområde 

som även kräver en samsyn och viljeinriktning inom många delar av Borås Stad – att 

involvera lokala aktörer i aktuella frågor. Deltagande funktion från Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen kan inom t ex ”Planarbetsgrupper” och ”Teknisk samordning” ha 

som rutin att bevaka dessa frågor på ett tydligt sätt. 

  

 Lokala utvecklingsplaner 

Målsättning att några konkreta fokus-/utvecklingsområden revideras- eller tas fram inom 

samtliga Nätverksgrupper barn och unga, Områdesnätverk och Ortsråd. Detta är till viss del 

redan ett pågående arbete men bör tydliggöras ytterligare och kan då ligga till grund för ännu 

flera- och positiva områden att förbättra.  

Mallar- och visst metodstöd är framtaget och kan användas vid behov. 

 

 Projekt Leader Sjuhärad – Landsbygdsutveckling/Ortsråd 

Det ekonomiska stöd som ges inom projektform från Leader Sjuhärad har under 2018 

möjliggjort att personella resurser från Fritids- och folkhälsoförvaltningen som stöttat 

Ortsråden har kunnat fördubblas. Under 2019 föreslås arbetet fortsätta enligt de avtal som 

är tecknade med Attraktiva Toarp och Framtid Fristad. 

Arbetet inom projektet har genomförts som en naturlig del i nära samverkan med berörda 

Ortsråd kring de indikationer som är framtagna inom projektet (dessa redovisas separat till 

Leader Sjuhärad och till Jordbruksverket), både internt inom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen men även i samverkan inom Borås Stad och med civilsamhället.  
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 Prioriterade områden – genom Brottsförebyggande rådet (Brå) och  

Samverkansöverenskommelsen/Medborgarlöfte och ”EST”  

Säkerställa att pågående- och kommande arbetet både ”går i linje” och processas inom 

befintliga samverkansgrupper. Det lokala arbetet behöver integreras ännu mer med det 

centrala arbetet för att nå ökad effekt. Detta bör även fungera åt båda håll, oavsett nivåer 

och nätverksgruppernas arbete bör ses som viktiga- delar/forum att involvera på de 

områden som är aktuella. 

Samverkansöverenskommelsen och Medborgarlöftet utger prioriterade områden som är 

framtagna genom Brottsförebyggande rådet (Brå). Detta är ett långsiktigt arbete och föreslås 

fortsätta även under 2019:  

- Förbättra samverkan kring barn och unga 

- Arbeta mot ungdomskriminalitet 

- Trygga offentliga miljöer 

- Kraftsamla där behoven är som störst 

- Våldspreventivt arbete 

- Myndighetssamverkan 

- Förbättrad kommunikation 

 

 Överenskommelsen 

Fortsätta att stärka samarbetet med civilsamhället, både inom- befintliga Områdesnätverk 

och befintliga Ortsråd. Vid behov använda ”Överenskommelsen” som grund för nya 

samarbeten. Hitta bra- och fungerande vägar, både inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

och Borås Stad samt kommunicera i befintligt ”Samråd”. 

 

 Mötesplatser  

Arbetet fortsätter med förverkligande av den uppdragsbeskrivning som Fritids- och 

folkhälsonämnden beslutade om 2017-11-07. En fördjupning inom uppdragsområdet 

”Medborgarservice” har påbörjats under 2018 och kommer att fortsätta under 2019.  

Då kommer även ytterligare en fördjupning att inledas, inom uppdragsområdet ”Motor för 

verksamhetsöverskridande samverkan”. 

För att Mötesplatserna ska kunna verka som en viktig arena behöver samverkan fungera 

mellan flera parter, både inom den offentliga sektorn och med civilsamhället. För att nå 

framgång med det lokala inflytande- och demokratiarbetet krävs ett långsiktigt arbete.  

Positiv samverkan kring utveckling av Mötesplatserna. Pågående dialoger som sker 

tillsammans med andra förvaltningar, t ex Kulturförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och 

Vård- och äldreförvaltningen.  

Eventuellt kommer en ”projektstudio” att initieras mellan Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen, i syfte att skapa gemensam syn på 

verksamhetens innehåll och utbud. 

Även arbetet med den nystartade samverkansgruppen tillsammans med AB Bostäder 

(förlängning av tidigare styrgrupp) förväntas fortsätta under 2019.  

Gemensamt uppdrag inom Borås Stad, med fokus på alla former av Mötesplatser som 

bedrivs. Detta ska ledas av Stadsledningskansliet (Kvalitet och utveckling) och kommer att 

startas upp i januari 2019.  
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 Öppen ungdomsverksamhet  

Under 2018 har en utredning genomförts på Fritids- och folkhälsoförvaltningen i syfte att  

skapa ett underlag som beskriver verksamhetens nuvarande inriktning och omfattning samt 

ange ett förslag på en framtida inriktning. Resultatet ligger till grund för det styrdokument 

som Fritids- och folkhälsoförvaltningen tagit beslut om 2018-11-05, ”Program för Öppen 

ungdomsverksamhet i Borås Stad”. 

Den öppna ungdomsverksamheten är samlingsbegreppet för verksamheten på fritidsgårdar 

och det främjande arbetet för barn och unga, med fokus i åldrarna 10-18 år. Verksamheten 

ska vara tillgänglig för alla barn och unga i Borås och med folkhälsa som grund genomsyras 

av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.  

Verksamheten ska utgå från tre inriktningar: ”Mötesplatser för unga”, ”Ungas aktörskap” 

och ”Samverkan med civilsamhället”.  

Inriktningen ”Samverkan med civilsamhället” anger att verksamheten ska ske i samverkan 
med civilsamhället för att skapa ökad tillgänglighet och mervärde tillsammans med- och för 
unga. Detta omfattar bland annat samverkan med olika aktörer i närområdet, t ex föreningar, 
studieförbund samt med övriga förvaltningar och myndigheter. Samverkan innebär ett 
utökat ansvar för organiserade spontanaktiviteter på aktivitetsplatser i området och att 
verksamheten ska vara drivande- och delaktiga i nätverksgrupper (t ex Nätverksgrupper barn 
och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd samt att tillsammans utveckla- och 
genomföra fler aktiviteter för unga i Borås, utifrån önskemål och behov 
 

 Utvärdering 

Samverkan kan bidra till att resurser nyttjas bättre, mer effektivt och utifrån de uppdrag och 

den målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas svårt att veta hur 

resultatet blir. Detta eftersom samarbetsuppdraget till viss del är svårt att utvärdera/mäta då 

det har stor ”frihet” samt till viss del bygger på frivillig samverkan.    

Fritids-och folkhälsoförvaltningen avser att under 2019 ta fram en strategi för hur arbetet 

kan följas upp tydligare och att samarbetsuppdraget Lokalt inflytande ingår som en del i den 

verksamhetsplan som kommer att tas fram för hela förvaltningens arbete.  

 

 

 

 

2018-12-04, sammanfattat av: 

 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 

Marie-Louise Bengtsson  

Verksamhetschef, Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet 

 

Mikael Andersson  

Utvecklingsledare, Lokalt inflytande   



16 
 

Bilaga 1 –  Organisationsmodell ”Säker och trygg kommun” 
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Bilaga 2 –  Mötesschema lokala nätverk 2018 
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 Bilaga 3 – Kommunikationsplan 
 

Kommunikationsplan 2018  
 

Avseende kommunikationsplan för samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” planerar Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen att under 2018 förbättra kommunikationen i vårt lokala arbete, vilket i 

praktiken genomförs av olika nätverksgrupper. Följande nätverksgrupper verkar inom ramen för 

”Lokalt inflytande”:  

 

Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år  9 st. 

Områdesnätverk   7 st. 

Ortsråd    4 st. 

 

Mer info: www.boras.se/lokalsamverkan    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Varför? 

Insatser och aktiviteter som genomförs inom respektive nätverksgrupp/område behöver lyftas:   

- Internt inom Borås Stad 

- Externt till invånare och samarbetspartners  

- Förmedla och nå ut med mer information via media (delvis i syfte att balansera negativa 

skriverier) 

 

För att minska avståndet mellan ”centrala och lokala frågor”, att vid behov använda lokal kompetens 

och kunskap vid aktuella frågor inom Borås Stad. 

Delge goda exempel på kommunikation som genomförs- och fungerar lokalt – till både medborgare, 

verksamheter och lokala samarbetspartners.  

 

 

Hur/tidsplan 

- Genomföra en kartläggning om vilket stöd som behövs hos nätverksgrupperna (mars/april) 

- Genomföra en kartläggning om vilket stöd som kan erbjudas från Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen samt från Stadsledningskansliet; Kommunikation (mars/april) 

- Information och ”utbildning” i kommunikation vid gemensam träff för ansvariga inom samtliga 

nätverksgrupper (februari/mars) 

 

Därefter som en fortsatt del inom arbetet med lokala utvecklingsplaner (”konkreta fokusområden”) 

inom respektive grupp, med stöd av bland annat Borås Stads riktlinjer (”Kommunikationsplan”) 

samt vid behov av Kommunikatörsfunktionen. 

 

Uppföljning i december, i samband med att hela årets arbete redovisas 

 

http://www.boras.se/lokalsamverkan


 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 
 
Marie-Louise Bengtsson 
Handläggare 
033 357186 
 
Mikael Andersson 
Handläggare 
0766-48 78 39 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-12-10 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00221 1.1.6.2 
 

  

 

Årsredovisning av samarbetsuppdraget lokalt 
inflytande 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och uttrycker stor 
tillfredsställelse med den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens 
olika förvaltningar och dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till 
Kommunstyrelsen för kännedom.        

Sammanfattning  
Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning 
som genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, 
bestående av tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, 
Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20 
grupper aktiva inom de tre delarna/ områdena. 
 
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till 
samtliga delar och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas 
på lokal nivå. Funktionen ”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande 
av arbetet ansvarar för helheten inom uppdraget. Generellt har arbetet fungerat 
bra under 2018 utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika utmaningar 
finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.  
 
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2018 till stor del fortsatt att  
genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet 
som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser.  
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” 
och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt 
under året på olika sätt. 
 
Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, 
Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året 
och har kontinuerligt rapporterats till Fritids- och folkhälsonämnden som sedan 
2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med tillhörande riktlinjer. 
Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på respektive 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella 
för nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala 
samverkan på ett naturligt sätt, både inom strukturerad samverkan men även i 
vardagen.               

Bakgrund 
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, 
tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, 
demokratifrågor och Mötesplatser”. 
 
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 
• befogenhet att sammankalla berörda nämnder 
• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 
• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 
• formulerar mål för uppdraget 
• resultatet mäts, utvärderas och redovisas  
 
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få 
nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra 
till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för 
kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt 
att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Beslutsunderlag 
1. Rapporten; ”Redovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 2018”.                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, för kännedom 
 
 

 

Ida Legnemark 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2018-12-10 

 
 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 170 Dnr FOFN 2018-00221 1.1.6.2 

Information samt beslut om Årsredovisning av 
samarbetsuppdraget lokalt inflytande 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och uttrycker stor 
tillfredsställelse med den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens 
olika förvaltningar och dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till 
Kommunstyrelsen för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning 
som genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, 
bestående av tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, 
Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20 
grupper aktiva inom de tre delarna/ områdena. 
 
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till 
samtliga delar och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas 
på lokal nivå. Funktionen ”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande 
av arbetet ansvarar för helheten inom uppdraget. Generellt har arbetet fungerat 
bra under 2018 utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika utmaningar 
finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år. 
 
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2018 till stor del fortsatt att 
genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet 
som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser. 
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” 
och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt 
under året på olika sätt. 
 
Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, 
Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året 
och har kontinuerligt rapporterats till Fritids- och folkhälsonämnden som sedan 
2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med tillhörande riktlinjer. 
Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på respektive 
bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella 
för nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala 
samverkan på ett naturligt sätt, både inom strukturerad samverkan men även i 
vardagen.  
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Sammanträdesdatum 
2018-12-10 

 
 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Beslutsunderlag 
Rapporten; ”Redovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 2018”  

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-12-17.  
    
 
Ida Legnemark (V)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-12-18. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Rapportering av ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut t.om. 31 december 2019 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Rapporterna läggs till handlingarna.            

 

 

 

Datum 

2020-03-24 Malin Carlsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-03-27 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-03-27 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00449 3.7.2.25 Programområde 02 

Handläggare: Lisette Elander 
 

Datum 

2020-03-20 Ingegerd Eriksson   

  Avdelningschef 

 

KU3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lisette Elander 
Handläggare 
033 357036 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Rapportering av ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut t.o.m. 31 december 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Rapporterna läggs till handlingarna.            

Sammanfattning  

 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. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 

4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 

lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade.                

Ärendet i sin helhet 

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 
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kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 

verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 

4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 

lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade. 

 

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 

om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 

tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 

IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 

över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 

av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

 

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 

kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 

rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 

sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO. 

  

För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 

period.         
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 

§ SoL t.o.m. den 31 december 2019 

2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 

t.o.m. den 31 december 2019   

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



 

 

 
 
 
Kvalitet och utveckling 
Lisette Elander  
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämden X     

      

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 X Kontaktfamilj 95 K 

  X Kontaktfamilj 242 K 

  X Kontaktfamilj 242 M 

  X Kontaktfamilj 475 K 

  X Kontaktperson 145 K 

  X Intern öppenvård 158 K 

  X Intern öppenvård 158 K 

  X Intern öppenvård 158 M 

  X Intern öppenvård 144 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

567 K 

  X Bostad med särskild 
service 

498 K 

  X Bostad med särskild 
service 

536 K 

  X Hemtjänst 378 M 

      

Vård- och äldrenämnden  X Vård- och omsorgsboende 921 K 

  X Vård- och omsorgsboende 696 K 

Vård- och äldrenämnden  X Vård- och omsorgsboende 216 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

  X Vård- och omsorgsboende 208 K 

  X Vård- och omsorgsboende 178 K 

  X Vård- och omsorgsboende 130 K 

  X Vård- och omsorgsboende 124 K 

  X Vård- och omsorgsboende 124 M 

  X Vård- och omsorgsboende 117 M 

  X Vård- och omsorgsboende 110 K 

  X Vård- och omsorgsboende 94 K 

  X Hemtjänst 184 M 

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Antalet ej verkställda beslut har fluktuerat under året. Första kvartalet sju ej verk-

ställda beslut, andra kvartalet två stycken, tredje kvartalet tio stycken och slutligen för 

kvartal fyra har vi nio stycken ej verkställda beslut. Det är skiftande orsaker till varför 

inte vissa beslut verkställs i tid. 

 

Kontaktfamilj 

Individ- och familjeomsorgnämnden hade vid årets slut totalt fyra ej verkställda beslut 

avseende kontaktfamilj. I tre av fallen hade man inte i tid hittat uppdragstagare som 

matchade barnens behov. Det har man nu löst och räknar med att kunna verkställa 

insatserna inom kort. 

 

Ett av besluten gällande kontaktfamilj är till ett tidigare familjehems-placerat barn, 

vilket nu övergått till en vårdnadsöverflyttning. Flera försök har gjorts för att hitta en 

lämplig kontaktfamilj, men det har av olika anledningar inte gått att hitta. Nu utreds 

en tilltänkt kontaktfamilj av Familjehemsenheten. 

 

Kontaktperson 

När det gäller kontaktperson finns det rapporterat ett fall under perioden där det 

hittills inte funnits någon lämplig person som matchar. Aktivt arbete pågår för att 

tillgodose behovet. 

 

 

 

 

Intern öppenvård  
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Gällande tre syskon, som beviljats insats i form av intern öppenvård, där har flera 

uppstartsmöten fått ställas in pga. sjukdom hos antingen socialsekreteraren eller 

familjebehandlaren. 

 

Den fjärde insatsen i form av intern öppenvård har inte startats upp på grund av 

avbokningar av föräldern. Eftersom det är högt tryck på den interna öppenvården så 

har andra ärenden gått före i kön och dessa fyra insatser står därmed fortsatt i kö. 

 

Sociala omsorgsnämnden 
 

Bostad med särskild service enligt SoL 

Under fjärde kvartalet 2019 rapporterades tre beslut om bostad med särskild service 

som ej verkställda. Två av besluten är förhandsbesked där de enskilda för närvarande 

bor i bostad med särskild service i annan kommun, men önskar flytta till Borås Stad.  

Resterande brukare vistas för närvarande i annan heldygnsomsorg till dess att lämplig 

plats kan erbjudas i Borås Stads psykiatriboenden. 

 

Hemtjänst 

Under perioden rapporterades det om ett beslut om hemtjänst som inte har 

verkställts. Den enskilde vill ej att hemtjänsten kommer på i förväg bokade tider. 

Flertalet möten har genomförts för att försöka motivera den enskilde att ta emot 

insatsen. Beslutet har dock upphört under rapporteringsperioden. 

 

Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldrenämnden har tolv beslut som inte verkställts inom tre månader, vilket 

är ett ärende mindre än föregående period. Av dessa gäller elva beslut insatsen vård- 

och omsorgsboende och ett beslut gäller hemtjänst. 

 

Orsaken till varför förvaltningen har ej verkställda beslut på vård- och 

omsorgsboende handlar om att den enskilde tackar nej till erbjuden plats av olika 

anledningar:  

 

Brukare och/eller anhöriga har specifika önskemål om ett särskilt boende. Under 

2019 var det hög beläggning på boendena, viket gjorde det svårare att vid första 

erbjudandet tillmötesgå de personer som endast hade ett specifikt önskemål. För de 

som angett flera boendealternativ har det varit enklare att tillmötesgå. Inom den 

första kategorin finns merparten av de ej verkställda besluten. Personer som bor i 

yttersstadsdelar så som Fristad och Dalsjöfors är överrepresenterade för dem som 

väntar på specifikt boende. Dessa personer önskar bo kvar i sin stadsdel. 

Boendeplaneringen, som ansvarar för att förmedla lediga lägenheter, ser tydliga 

mönster i önskemålen. Vissa boenden/områden har högre efterfrågan medan andra 

har mycket liten/ingen alls. 

  

Brukaren och/eller anhöriga anser att det trots allt fungerar bra med hemtjänst/andra 

insatser och vill avvakta flytt till vård- och omsorgsboende. Dessa står då kvar i kön 

och rapporteras som ej verkställt (kommunen har dock gjort vad som åligger dem då 

erbjudandet om plats kommit inom tre månader). Inom denna kategori finns de 

personer med flest antal ej verkställda dagar. 
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I båda dessa ovan nämnda fall söker biståndshandläggaren regelbundet upp brukarna 

och undersöker hur vårdbehovet ser ut och för även i förekommande fall dialogen 

om ett återtagande av ansökan. Exempelvis hade en brukare under väntetiden fått 

plats på trygghetsboende och ville därav inte få sitt vård- och omsorgsboendebeslut 

verkställt.  

 

Den person vars hemtjänst rapporterats som icke verkställt har på grund av psykisk 

ohälsa svårt att göra hemtjänstval, välja kommunal eller privat utförare. Ansvarig 

biståndshandläggare har tagit en förnyad kontakt med personen för att försäkra sig 

om att personen mår väl. Stöd kommer att ges så att personen får hjälp att välja 

utförare. 



 

 

 
 
 
 
Kvalitet och utveckling 
Lisette Elander 
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS t.o.m. den 31 december 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 664 M 

  X Daglig verksamhet 587 M 

  X Daglig verksamhet 585 K 

  X Daglig verksamhet 1666 M 

  X Daglig verksamhet 424 M 

  X Daglig verksamhet 407 M 

  X Daglig verksamhet 441 K 

  X Daglig verksamhet 410 K 

  X Daglig verksamhet 861 M 

  X Daglig verksamhet 258 M 

  X Daglig verksamhet 218 K 

  X Daglig verksamhet 299 M 

  X Daglig verksamhet 468 M 

  X Daglig verksamhet 161 M 

  X Daglig verksamhet 512 M 

  X Daglig verksamhet 187 K 

  X Daglig verksamhet 157 M 

  X Daglig verksamhet 125 M 

  X Daglig verksamhet 168 M 

  X Daglig verksamhet 166 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 94 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

  X Daglig verksamhet 167 K 

  X Ledsagning 609 
 

M 
 

  X Ledsagning 171 K 

  X Ledsagning 133 M 

  X Kontaktperson 467 M 

  X Kontaktperson 377 M 

  X Kontaktperson 369 M 

  X Kontaktperson 456 K 

  X Kontaktperson 412 M 

  X Kontaktperson 221 M 

  X Kontaktperson 307 M 

  X Kontaktperson 213 M 

  X Kontaktperson 201 K 

  X Kontaktperson 122 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

2052 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1426 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

937 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

966 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

838 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

690 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

500 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

418 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

396 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

403 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

397 M 



4(3) 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

111 K 

  X Bostad med särskild 
service för barn 

386 M 

  X Korttidsvistelse 462 M 

  X Avlösarservice 188 K 

  X Avlösarservice 92 K 

  X Avlösarservice 111 M 

  X Avlösarservice 103 M 

  X Avlösarservice 133 M 

  X Korttidstillsyn 133 M 

  X Korttidstillsyn 334 M 

  X Korttidstillsyn 133 M 

  X Personlig assistans 309 K 

 

Analys 

Sociala omsorgsnämnden 
 
Daglig verksamhet enligt LSS 

Vid utgången av fjärde kvartalet 2019 rapporterades tjugotvå beslut om daglig 

verksamhet som ej verkställda. Sju av dessa beslut har dock verkställts under 

rapporteringsperioden. 

 

Elva av de ej verkställda besluten är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån 

sjukdom eller andra personliga skäl hos brukaren. Resterande beslut har ej kunnat 

verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, att brukaren har tackat nej till 

föreslagen plats eller att brukaren ej gått att komma i kontakt med. 

 

Ledsagning enligt LSS 

Det rapporterades tre beslut om ledsagning som ej verkställda vid utgången av fjärde 

kvartalet 2019. Ett av besluten har dock verkställts under rapporteringsperioden. I de 

resterande ärendena har de enskilda tackat nej till föreslagen ledsagare. 

 

 

Kontaktperson enligt LSS 
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När det gäller beslut om kontaktperson enligt LSS rapporterades tio beslut som ej 

verkställda. Fyra av besluten har dock verkställts under rapporteringsperioden. Sex av 

de resterande besluten är uppehåll i en pågående verkställighet och ett är ett beslut 

som ej verkställts. 

 

Svårigheten i att verkställa besluten beror på matchningen mellan brukare och 

kontaktperson, eller att den enskilde önskat få avvakta med verkställighet av beslutet. 

 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 

Vid utgången av fjärde kvartalet 2019 rapporterades tolv beslut om bostad med 

särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna som ej 

verkställda. Två av besluten har dock verkställts under rapporteringsperioden. 

 

Samtliga av de ännu ej verkställda besluten beror på brist på anpassade gruppbostäder 

enligt LSS inom Borås Stad.  

 

Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 

Ett beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar rapporterades som 

ej verkställt. Dröjsmålet beror på att Borås Stad i dagsläget ej har denna typ av 

boende. Enligt nuvarande planering mellan SOF och LFF bör en bostad för barn och 

ungdomar kunna öppna under 2020. Brukaren har i avvaktan andra insatser ifrån 

sociala omsorgsförvaltningen.  

 

Korttidsvistelse enligt LSS 

När det gäller beslut om korttidsvistelse har det rapporterats om ett beslut som inte 

har verkställts. I det aktuella ärendet medför den enskildes mycket specifika 

behovsbild att insatsen endast delvis kan verkställas. 

 

Avlösarservice enligt LSS 

Vid utgången av det fjärde kvartalet rapporterades fem beslut av avlösarservice enligt 

LSS som ej verkställda. Svårigheten att verkställa besluten beror på matchningen 

mellan brukare och insats, eller att den enskilde önskat få avvakta med verkställighet 

av beslutet. 

 

Korttidstillsyn enligt LSS 

Det har rapporterats tre beslut om korttidstillsyn enligt LSS som ej verkställda under 

perioden. Anledningen till detta är att bekräftelse på verkställighet inte gått att få ifrån 

utföraren, då utföraren ej gått att nå per telefon samt nyttjar annat 

verksamhetssystem. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

SCB:s medborgarundersökning 2019 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning. 

 

 

 

Datum 

2020-03-27 Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-03-28 Annette Carlsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-03-27 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00284 1.4.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Eva Andreasson 
 

Datum 

2020-02-24 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 
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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00284 1.4.2.0 

  

 

SCB:s medborgarundersökning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.        

Sammanfattning  

Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Sammanlagt har 135 

kommuner genomfört undersökningen under 2019.  1 600 personer i åldrarna 18–84 

år tillfrågades och av dessa svarade 589 personer på enkäten.  

Resultatet redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.  

• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva 

på. 

• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. 

• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala 

beslut och verksamheter. 

Resultat 

Borås Stad  
Borås 
2017 

Borås 
2019 

Medel 
riket 
2019 

Nöjd Region-Index-  Helheten 62 63 59 

Nöjd Medborgar- Index- Helheten 55 58 53 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 37 39 39 

 

         

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Sammanlagt har 135 

kommuner genomfört undersökningen under 2019.  Sedan undersökningen 

genomfördes första gången hösten 2005 har 272 av landets kommuner deltagit i 

undersökningen. 

Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 2019. Ett 

slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa 

svarade 589 personer på enkäten. 
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Undersökningens innehåll 

Undersökningen innehåller tre olika delar med varsitt helhetsbetyg: 

• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva 

på. 

• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. 

• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala 

beslut och verksamheter. 

Resultatet redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. 

Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 

75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

Resultat 

Här redovisas ett urval av resultaten inom respektive område. Resultaten redovisas 

för de två senaste mätningarna. 2019 års resultat jämförs med även med 

genomsnittet för riket, (här avses de 135 kommuner som deltagit).  

Resultat för Borås Stad, för de tre senaste mätningarna och med alla enkätfrågorna 

redovisas i bilaga 1.  

SCB:s resultatrapport ger ytterligare information om resultatet- bilaga 2  

Borås Stad  
Borås 
2017 

Borås 
2019 

Medel 
riket 
2019 

Nöjd Region-Index,  Helheten 62 63 59 

Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Borås? 
 

65 67 62 

Möjlighet att hitta bra boende och olika typer av boendeformer. 
 

50 51 53 

Tillgång till livsmedels- och andra affärer, kaféer och  
restauranger inom rimligt avstånd. 

70 72 61 

Trygg och säker på kvällar och nätter. Trygg och säker mot 
rån, misshandel och  mot inbrott. 

48 50 57 

Tillgång till universitets- och högskole- och andra utbildningar 
inom rimligt avstånd. 

77 77 59 

 

Boråsarna mer nöjda med sin stad än medelvärdet för riket. En majoritet av dem 

som besvarat enkäten, kan också rekommendera andra att flytta till Borås.  

De tycker att det finns bra tillgång till affärer, kaféer och restauranger inom rimligt 

avstånd. De är också mycket nöjda med tillgången utbildning, men inte lika nöjda 

med utbudet av bostäder. Invånarna i Borås känner sig också mindre trygga jämfört 

med medelvärdet för riket.  
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Pågående arbete inom några av de områden som medborgarundersökningen 

omfattar. 

Borås Stad har under 2019 tagit fram detaljplaner för mer än 1000 bostäder, med 

syfte att skapa förutsättningar för marknaden att bygga fler bostäder. Under de 

senaste två åren har handläggningstiden för bygglov minskat betydligt  

Det finns ett rikt utbud av restauranger och caféer, vilket är en viktig parameter för 

besöksnäringen. Borås Stads näringslivsenhet arbetar tillsammans med övriga 

förvaltningar för att på olika sätt, stödja näringslivet i att utveckla och kvalitetssäkra 

sina verksamheter så de kan möta boråsarnas behov och önskemål.” Borås Borås 

TME  arbetar med att få fler besökare, evenemang och möten till Borås. Fler 

besökare, ger i slutändan ett bättre och attraktivare utbud för invånarna. 

Borås Stad gör regelbundet trygghetsmätningar för att följa invånarnas upplevda 

trygghet. Resultatet visar att invånarna främst upplever de offentliga platserna i sitt 

närområde, såsom torg och parker som otrygga. Det har föranlett särskilda 

satsningar på torgmiljöer, mötesplatser och parker. Andra insatser som boendemöten 

och trygghetsvandringar genomförs regelbundet i samverkan med berörda aktörer 

tillsammans med invånarna. Det finns både lokala nätverk för unga och 

områdesnätverk där vi arbetar för trygga miljöer i de olika bostadsområdena. Läs 

mera här: Lokal samverkan - nätverk och ortsråd    

 

Borås Stad  
Borås 
2017 

Borås 
2019 

Medel 
riket 
2019 

Nöjd Medborgar- Index-Helheten 55 58 53 

Vad tror eller tycker du om kulturverksamheten? 71 70 61 

Vad tror eller tycker du om kommunens stöd och hjälp till 
utsatta personer? 

47 47 47 

Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen? 45 43 49 

Vad tror eller tycker du om dricksvattnet, vattenförsörjningen 
och avloppssystemen i din kommun? 

80 81 76 

Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att 
invånarna ska kunna leva miljövänligt?   

64 64 54 

 

Boråsarna är nöjda med de flesta av kommunens verksamheter. Kulturverksamheten 

och vattenförsörjning och avlopp får höga betyg, som även är betydligt högre än 

medelvärdet för riket. Boråsarna ger ett lägre betyg till äldreomsorgen och 

kommunens stöd och hjälp till utsatta personer.  

Pågående arbete inom några av de områden som medborgarundersökningen 

omfattar. 

Biblioteken arbetar bland annat med att öka tillgängligheteten till biblioteken. Ett 

exempel är Dalsjöfors bibliotek, som har börjat med ”meröppet” bibliotek under 

kvällstid, där besökaren kan använda biblioteket även på tider då biblioteket inte är 

bemannat. Under 2020 planeras nästa ”meröppna” bibliotek i Fristad.   

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/lokalsamverkannatverkochortsrad.4.121d069a15aa7f1f548f1537.html


Borås Stad 
  Sida 

4(7) 

 

 

Under hösten 2019 invigdes Hässlehuset – en plats där både öppen 

ungdomsverksamhet, bibliotek och kulturskola finns under ett och samma tak. 2020 

fortsätter arbetet med att nå ut till fler, öka samverkan mellan olika aktörer och inom 

den egna förvaltningen, för att erbjuda Boråsarna ett rikt kulturliv.  

När det gäller stöd till utsatta personer, har Arbetslivsförvaltningen ett nära 

samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi erbjuder personer, som av olika skäl står 

långt från arbetsmarknaden, utvecklingsanställningar och rehabiliterande anställning 

(OSA).  Anställningen kombineras med stärkande insatser som till exempel hälsa och 

studier. 

Förvaltningen gör också en särskild satsning på feriejobb för unga med 

funktionsnedsättning. Det finns då möjlighet att få stöd och anpassning av 

arbetsuppgifterna, för dem som ha behov av det. Målet är att fler unga ska kunna ta 

ett feriejobb. 

För  boråsare som tillhör den romska minoriteten, finns en särskild satsning med 

romska brobyggare, som kan ge enskilt stöd till romer i kontakten med Borås Stad 

och andra myndigheter. En romsk brobyggare är placerad på Bodaskolan för att 

arbeta med romska barn och föräldrakontakter. 

Vård- och äldreförvaltningen arbetar mycket med resultatet från den årliga 

brukarundersökningen. Den visar att de äldre i hög grad är nöjda med verksamheten. 

Samtidigt visar medborgarundersökningen att boråsaren i allmänhet är mycket 

mindre nöjd med verksamheten.   

Varje enhet tar del av sitt resultat  i brukarundersökningen, gör analysen tillsammans 

och kommer fram till åtgärder för att förbättra i verksamheten.  

Hemtjänstgrupper har vid två tillfällen under 2019 haft öppet hus för brukare, 

anhöriga och för boråsare som vill veta mer om hemtjänsten och äldreomsorgen.  

Förvaltningen har även startat ett utvecklingsarbete med att införa kvalitetsregistret 

BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) för att förbättra vården 

och omsorgen till personer med demenssjukdom och minska olämpliga läkemedel.  

Vård- och äldrenämnden inför förenklat beslutsfattande enligt Socialtjänstlagen från 

1 april 2020 Det innebär att det blir enklare för personer som är 80 år eller äldre att 

få stöd med tvätt och städ. Alla som är 75 år och äldre kan få insatsen digitalt stöd 

(individuellt). Syftet är att förenkla för den enskilde  invånaren i Borås. 

Borås Stad har väldigt bra kvalitet på kranvattnet. Boråsarna tycker det smakar gott. 

Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren målmedvetet kommunicerat ut 

fördelar med att välja kranvatten framför buteljerat vatten och försöker att lyfta 

vattenfrågorna i Borås på olika sätt.   

Under 2018 började Borås nya avloppsreningsverk att användas. I och med den nya 

anläggningen har Borås numera ett av världens renaste avloppsvatten som släpps 

tillbaka ut i Viskan.  

Under 2019 arrangerade Borås Energi och Miljö AB Vattendagen tillsammans med 

idrottsföreningar i Borås. Det är en dag som arrangeras för att lyfta vattenfrågorna i 

Borås och visa på vattnets värde. 
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Boråsarnas insatser för miljön är avgörande för att vi totalt ska minska vår 

miljöpåverkan. Därför är det viktigt att motivera och engagera dem i stadens 

miljöarbete. 

Miljöförvaltningen  genomför, tillsammans med Navet Science Center Drömstads-

projektet för fjärde gången. Projektet riktar sig till stadens femteklassare som under 

ett helt läsår får lära sig mer om miljöarbete och hur vi kan bygga en hållbar stad. Det 

är Sveriges största hållbarhetsprojekt för femteklassare, då ca 450 ungdomar är 

engagerade under ett helt läsår.  

Samverkansprojektet Borås Rent och Snyggt har visat på framgångsrikt arbete för att 

minska nedskräpningen i staden. Under flera års tid har Borås blivit utsedda till årets 

Håll Sverige Rent kommun.  

Fritids- och Folkhälsoförvaltningen har tagit fram Smarta Kartan 

(http://www.smartakartansjuharad.se/), en webbplats som syftar till hållbar 

konsumtion. 

 

Borås Stad  
Borås 
2017 

Borås 
2019 

Medel 
riket 
2019 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 37 39 39 

Tillgången till information om kommunen och dess 
verksamheter. 
 

55 58 53 

Möjligheten att påverka politiska beslut och inom 
verksamheterna- samt hur politikerna lyssnar på invånarnas 
synpunkter. 

36 39 38 

 

Boråsarnas syn på  möjligheten till inflytande och möjlighet att påverka politiska 

beslut får ett lågt betyg både i Borås och i riket som helhet. I Borås har dock betyget 

förbättrats sedan föregående mätning och ligger nu på eller nära genomsnittet för 

riket  

Samtidigt ger invånarna ett högre betyg än riksgenomsnittet till Borås Stads 

information om kommunen och dess verksamheter.  

Pågående arbete inom några av de områden som medborgarundersökningen 

omfattar. 

Information förmedlas på många olika sätt, bland annat via kommunens webbplats, 

genom sociala medier och genom utskick av informationstidningen Såklart Borås till 

alla hushåll i kommunen. 

 Medborgardialog är ett annat sätt för invånarna att samtala och kunna påverka 

politikerna. Möjligheten att lämna in e-petitioner är ett annat sätt där invånaren via 

webben komma med förslag som sedan andra invånare digitalt kan skriva under. 

. 

http://www.smartakartansjuharad.se/
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Några gånger per år ger Kommunfullmäktige och våra nämnder möjligheter till 

allmänheten att ställa frågor. Information om tidpunkt är läggs ut på respektive 

nämnds sammanträdesinformation.  

Det går också att lämna synpunkter till kommunen via Borås Stads webbsida. 
Synpunkterna lämnas till berörd förvaltning som svarar den som lämnat synpunkten. 

 

Hur kan resultatet användas? 

Flertalet nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen påtalar 

betydelsen av att de används i det egna förbättringsarbetet.  

När det gäller medborgarundersökningen är det viktigt att komma ihåg att den är en 

attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera 

verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Därför 

behöver nämnderna även inhämta kunskap från andra håll om de områden som 

undersökningen tar upp. Det kan till exempel vara från brukarundersökningar, 

Kommunens Kvalitet i Korthet, LUPP- undersökningen, Öppna Jämförelser och 

nationell statistik inom berörda verksamheter.  

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de 

områden där det är relevant.  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag  

2. KS- skrivelse 

3. Bilaga 1- SCB:s Medborgarundersökning 2019 - alla resultat  

4. Bilaga 2 - SCB:s Medborgarundersökning Borås – rapport 2019  

 

   

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden  

2. Fritids- och folkhälsonämnden  

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

7. Kulturnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden  

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden  

11. Servicenämnden  

12. Sociala omsorgsnämnden  

13. Stadsrevisionen  

https://www.boras.se/kommunochpolitik/motenhandlingarochbeslut/sammantradeskalender.4.1fef6289155e1318edf38e8d.html
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14. Tekniska nämnden  

15. Vård- och äldrenämnden  

16. Överförmyndarnämnden  

17. BorasBoras  

18. Borås Energi och Miljö AB   

19. Borås Elnät AB  

20. Borås Parkerings AB  

21. Borås Djurpark AB  

22. AB Bostäder i Borås  

23. Fristadbostäder AB  

24. Viskaforshem AB  

25. Sandhultsbostäder  

26. Toarpshus  
 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



Färgsättning enl SCB:s definition Ej godkänt
Mindre 

nöjd
Nöjd

Mycket 

nöjd

Resultat- Borås Stad 
2015 2017 2019

Medel 

riket 2019

 Nöjd Region-Index - Helheten 64 62 63 59

Arbetsmöjligheter 63 64 66 56

Bostäder 53 50 51 53

Fritidsmöjligheter 70 69 68 59

Kommersiellt utbud 71 70 72 61

Kommunikationer 64 64 65 59

Rekommendation 69 65 67 62

Trygghet 54 48 50 57

Utbildningsmöjligheter 76 77 77 59

Nöjd Medborgar- Index-Helheten 57 55 58 53

  Bemötande, tillgänglighet 55 54 57 55

  Förskolan 56 58 57 64

  Gator och vägar 54 52 53 53

  Grundskola 52 52 54 57

  Gymnasieskola 61 63 62 56

  Gång och cykelvägar 53 53 54 54

  Idrott och motionsanläggningar 64 67 66 60

  Kultur 70 71 70 61

  Miljöarbete 64 64 64 54

  Renhållning och sophämtning 68 68 68 65

  Räddningstjänst 78 79 79 77

  Stöd för utsatta personer 47 47 47 47

  Vatten och avlopp 80 80 81 76

  Äldreomsorg 46 45 43 49

 Nöjd Inflytande-Index - Helheten 39 37 39 39

Förtroende 43 41 42 43

Information 56 55 58 53

Påverkan 38 36 39 38

Kontakt 45 43 45 48

SCB-Medborgar-undersökning 2015-2019

BILAGA

2020-02-25
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SCB:s medborgar-

undersökning hösten 2019 
 

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i 

SCB:s medborgarundersökning. 

Sammanlagt deltog 135 kommuner 2019. Sedan undersökningen 

genomfördes första gången hösten 2005 har 272 av landets kommuner 

deltagit och 255 av dessa har deltagit mer än en gång. 

I denna rapport redovisas resultatet för Borås Stad.  

Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 

2019. Ett slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år 

tillfrågades och av dessa besvarade 37 procent enkäten.  

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 135 kommuner 

som var med i undersökningen 2019. 

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 

(NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten 

och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta 

verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör 

prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare. 

Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg 

 Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen 

som en plats att bo och leva på. 

 Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om 

kommunens olika verksamheter.  

 Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om 

invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter. 

Mer om modellen 

 Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.  

 Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 

är högsta betyg. 

 Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan 

variera mellan 0 och 100.  

 Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för 

”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och 

genomsnittsresultaten i rapporten är statistiskt säkerställda om inget annat 

anges. Läs mer om felmarginaler och om analysmodellen i rapportbilagan. 

Inför eget arbete med resultaten 

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en 

attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen  

är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens 

invånare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kunskap 

från andra håll om de områden som undersökningen tar upp.  

Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka 

områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de 

helhetsbetyg som invånarna ger sin kommun.  

Rapportbilaga 

Till denna resultatrapport finns en rapportbilaga. I rapportbilagan finns mer 

ingående information om undersökningen, analysmodellen med NKI, 

anvisningar för att tolka och arbeta vidare med resultaten, enkäten och 

deltagande kommuners svarsfrekvenser.  
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Tabell- och diagrambilaga  

Till denna resultatrapport finns även en tabell- och diagrambilaga. Bilagan 

innehåller samtliga tabeller och diagram för Borås Stad som använts till 

analysen i denna rapport.  

Jämförelser med andra kommuner och undersökningsomgångar 

Jämförelser mellan enskilda kommuner ska göras med viss försiktighet, då 

verksamheter och förhållanden kan variera mellan olika kommuner. Det kan 

finnas skillnader mellan kommunerna som i sin tur förklarar skillnader i 

nöjdhet, vilka inte fångas av undersökningen. Resultaten för de kommuner 

som varit med i undersökningen från 2010 och framåt är tillgängliga via 

www.scb.se/medborgarundersokningen. 

Den 18 december publicerar vi årets resultat under Demokrati i SCB:s 

statistikdatabas, www.statistikdatabasen.scb.se. 

Om undersökningen 
Population och urval 

Populationen är Borås Stads invånare i åldrarna 18–84 år. Undersökningen 

genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s register över 

totalbefolkningen var urvalsram. Som standard drogs ett urval om 800 

personer i kommuner med färre än 10 000 invånare i åldrarna 18–84 år, 1 

200 personer i kommuner med 10 000–59 999 invånare och 1 600 personer i 

kommuner med 60 000 eller fler invånare i dessa åldrar. 

Insamling  

Totalt gjordes fyra utskick till urvalspersonerna, per post. Det första 

utskicket till urvalspersonerna innehöll ett informationsbrev med 

inloggningsuppgifter till webbenkäten samt information om 

undersökningen och dess syfte. Enkäten på webben fanns tillgänglig på 

svenska, engelska, finska och spanska. Därefter skickades en pappersenkät 

och informationsbrev ut till de som inte svarat. Pappersenkäten fanns även 

tillgänglig på arabiska att beställa från SCB. Ytterligare två påminnelser 

skickades ut till de som inte besvarat enkäten, varav den sista innehöll en 

ny pappersenkät. Insamlingen pågick mellan 23 augusti och 4 november 

2019. 

Svarsandel 

Svarsandelen för Borås Stad blev 37 procent. Borås Stad deltog även i 

medborgarundersökningen hösten 2017. Svarsandelen blev då 36 procent. 

Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2019 blev 41 procent. 

År 2018 var den också 41 procent, och 2017 var den 40 procent. Under 2016 

gjordes undersökningen två gånger, på våren var svarsfrekvensen 41 

procent och på hösten 42 procent.  

Även om det självfallet är säkrare att göra statistik utan bortfall, finns olika 

statistiska metoder för att kompensera för bortfallet. På SCB används 

viktning av svaren, vilket innebär att om en viss grupp är under-

representerad i svaren i förhållande till populationen, väger den gruppens 

svar tyngre i resultaten. I medborgarundersökningen använder vi juridiskt 

kön och ålder för denna viktning.  

 

 

http://www.scb.se/medborgarundersokningen
http://www.statistikdatabasen.scb.se/
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Del A. Nöjd-Region-Index (NRI) 

Hur ser medborgarna på Borås Stad som en plats att bo 

och leva på?  
 

Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och      
frågeområdenas betygsindex för Borås Stad samt för samtliga 135 kommuner i 
undersökningsomgången 2019. 

 
 
 
 
 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur 

medborgarna bedömer Borås Stad som en plats att bo och leva på blev 63.  

För Borås Stad är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena 

Trygghet samt Bostäder som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.  

46 procent av medborgarna i Borås Stad kan starkt rekommendera vänner och 

bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 10-gradiga skalan) medan 

14 procent vill avråda från det (betyg 1-4 på den 10-gradiga skalan). 

NRI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 59. 

NRI för Borås Stad är högre jämfört med genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Rekommendation högre. 

… Arbetsmöjligheter högre. 

… Utbildningsmöjligheter högre. 

… Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. 

… Kommunikationer högre. 

… Kommersiellt utbud högre. 

… Fritidsmöjligheter högre. 

… Trygghet lägre.  

Samtliga 

kommuner 

Betygs- 

index

Fel- 

marg.

Betygs- 

index

NRI 63 ±2,0 59

Rekommendation 67 ±2,3 62

Utbildningsmöjligheter 77 ±1,7 59

Kommersiellt utbud 72 ±1,9 61

Fritidsmöjligheter 68 ±1,6 59

Arbetsmöjligheter 66 ±2,1 56

Kommunikationer 65 ±1,8 59

Bostäder 51 ±1,9 53

Trygghet 50 ±2,3 57

Borås Stad
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att 

medborgarna i Borås Stad ska bli nöjdare? 
 

Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI).  
Prioriteringsmatris för Borås Stad 2019. 

 

Frågeområden som bör Prioriteras förväntas vid en förbättring ha stor påverkan 

på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har 

förhållandevis hög effekt, det vill säga stor påverkan på helhetsbetyget NRI. 

I en andra prioriteringsgrupp återfinns de frågeområden som hamnar uppe till 

höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa områden har förhållandevis 

höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. 

Frågeområden som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen 

kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex 

förväntas ha en lägre effekt på NRI.  

Högst upp till vänster hamnar de frågeområden vars betygsindex kan Bevaras. 

En sänkning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och 

frågeområdet hamnar då i den prioriterade delen av matrisen. 

Frågeområden som bör prioriteras 

Trygghet, Bostäder 

Frågeområden som bör förbättras om möjligt 

Fritidsmöjligheter 

Frågeområden som kan ges lägre prioritet 

Inget frågeområde har hamnat här. 

Frågeområden som bör bevaras 

Kommersiellt utbud, Kommunikationer, Utbildningsmöjligheter, Arbetsmöjligheter   
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Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas betygsindex 
för Borås Stad. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 

 

Borås Stad deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, hösten 2011, 

hösten 2013, hösten 2015 och hösten 2017. 

NRI för Borås Stad blev 63 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd 

förändring jämfört med hösten 2017 då NRI var 62. 

För Borås Stad har inga frågeområden fått säkerställt förändrade betygsindex 

jämfört med hösten 2017.  

Indexet Rekommendation blev 67 för Borås Stad i årets undersökning. Det är inte 

en säkerställd förändring jämfört med hösten 2017 då indexet Rekommendation 

var 65.
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Del B. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 

Hur ser medborgarna i Borås Stad på kommunens 

verksamheter?  
 

Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt 
verksamheternas betygsindex för Borås Stad samt för samtliga 135 kommuner i 
undersökningsomgången 2019. 

 
 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur 

medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Borås Stad blev 58. 

     

För Borås Stad är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna 

Äldreomsorgen, Gator och vägar samt Grundskolan som kan höja helhetsbetyget 

Nöjd-Medborgar-Index.  

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna 

bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med 

kommunen, blev 57 i Borås Stad. 

NMI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 53. 

NMI för Borås Stad är högre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med 

genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten … 

… Bemötande och tillgänglighet inte säkerställt högre eller lägre. 

… Förskolan lägre. 

… Grundskolan lägre. 

… Gymnasieskolan högre. 

… Äldreomsorgen lägre. 

… Stöd för utsatta personer inte säkerställt högre eller lägre. 

… Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre. 

… Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Idrotts- och motionsanläggningar högre. 

… Kultur högre. 

… Miljöarbete högre. 

… Renhållning och sophämtning högre. 

… Vatten och avlopp högre. 

Samtliga 

kommuner 

Betygs- 

index

Fel- 

marg.

Betygs- 

index

NMI 58 ±2,3 53

Bemötande och tillgänglighet 57 ±2,3 55

Vatten och avlopp 81 ±1,9 76

Räddningstjänsten 79 ±1,9 77

Kultur 70 ±2,1 61

Renhållning och sophämtning 68 ±2,3 65

Idrotts- och motionsanläggningar 66 ±1,9 60

Miljöarbete 64 ±2,6 54

Gymnasieskolan 62 ±2,0 56

Förskolan 57 ±2,4 64

Grundskolan 54 ±2,3 57

Gång- och cykelvägar 54 ±2,5 54

Gator och vägar 53 ±2,5 53

Stöd för utsatta personer 47 ±2,3 47

Äldreomsorgen 43 ±2,8 49

Borås Stad
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Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att 

medborgarna i Borås Stad ska bli nöjdare? 
 

Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI). 
Prioriteringsmatris för Borås Stad 2019. 
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Äldreomsorgen, Gator och vägar, Grundskolan 

Verksamheter som bör förbättras om möjligt 

Miljöarbete, Renhållning och sophämtning, Vatten och avlopp, Gymnasieskolan 

Verksamheter som kan ges lägre prioritet 

Gång- och cykelvägar, Stöd för utsatta personer, Förskolan 

Verksamheter som bör bevaras 

Idrotts- och motionsanläggningar, Kultur, Räddningstjänsten  
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Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och  
Tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Borås Stad.  
De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 

Borås Stad deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, hösten 2011, 

hösten 2013, hösten 2015 och hösten 2017. 

NMI för Borås Stad blev 58 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd 

förändring jämfört med hösten 2017 då NMI var 55. 

För Borås Stad har inga verksamheter fått säkerställt förändrade betygsindex 

jämfört med hösten 2017. 

Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 57 för Borås Stad i årets undersökning. 

Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2017. Då var indexet 

Bemötande och tillgänglighet 54.
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Del C. Nöjd-Inflytande-Index (NII) 

Hur ser medborgarna i Borås Stad på sitt inflytande i 

kommunen? 
 

Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Borås Stad samt för 
samtliga 135 kommuner i undersökningsomgången 2019. 

 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur 

medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Borås Stad blev 39.  

För Borås Stad är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena 

Förtroende samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. 

NII för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 39. 

NII för Borås Stad är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med 

genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Kontakt lägre. 

… Information högre. 

… Påverkan inte säkerställt högre eller lägre. 

… Förtroende inte säkerställt högre eller lägre. 

 

  

Samtliga 

kommuner 

Betygs- 

index

Fel- 

marg.

Betygs- 

index

NII 39 ±2,8 39

Information 58 ±2,5 53

Kontakt 45 ±2,2 48

Förtroende 42 ±2,8 43

Påverkan 39 ±2,7 38

Borås Stad
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att få 

nöjdare medborgare i Borås Stad? 
 

Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII). 
Prioriteringsmatris för Borås Stad 2019. 
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Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Borås Stad. De tre 
senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 

Borås Stad deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, hösten 2011, 

hösten 2013, hösten 2015 och hösten 2017. 

NII för Borås Stad blev 39 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd 

förändring jämfört med hösten 2017 då NII var 37. 

För Borås Stad har inga frågeområden fått säkerställt förändrade betygsindex 

jämfört med hösten 2017. 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borås Stads årsredovisning 2019 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Verksamheterna under 2019 i 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, Akademiplatsen AB, 

Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB 

Sandhults-bostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt i förekommande 

fall dotterbolag till dessa bolag, bedöms ha varit förenliga med de fastställda 

kommunala ändamålen och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 85 006 000 kr 

överförs från tidigare år till 2020 enligt Kommunstyrelsens förslag under 

avsnittet DRIFTREDOVISNING. 

Ej förbrukade investeringsmedel 2019 på sammanlagt 127 405 000 kronor 

omdisponeras från tidigare år till 2020 enligt Bilaga till årsredovisning, 

investeringar. 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att under 2020 disponera 1 800 000 kr av 

sitt ackumulerade resultat till engångskostnader för att utveckla digitaliseringen 

inom verksamheten.  

Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2020 disponera 549 000 kr 

avseende Klimatkompensationsfonden av sitt ackumulerade resultat. 

I övrigt godkänns Årsredovisning 2019 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, Akademi-platsen AB, 

Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB 

Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB läggs till handlingarna. 
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Tio år i sammandrag mnkr 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

RESULTATRÄKNING 

Nettokostnader -4 588 -4 764 -4 597 -4 702 -4 902 -5 086 -5 428 -5 687 -5 771 -6 142 

Avskrivningar -160 -158 -162 -204 -190 -205 -268 -216 -227 -267 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -4 748 -4 922 -4 760 -4 906 -5 093 -5 291 -5 697 -5 903 -5 998 -6 409 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 4 768 4 923 4 917 5 077 5 222 5 422 5 782 6 056 6 225 6 452 

Finansnetto 13 27 44 18 27 29 33 45 91 56 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 33 28 201 189 157 160 118 198 318 99 

Extraordinära intäkter/kostnader 48 76 29 0 0 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 81 104 230 189 157 160 118 198 318 99 

NETTOINVESTERINGAR -326 -362 -413 -376 -431 -416 -314 -495 -821 -620 

BALANSRÄKNING 

Anläggningstillgångar 3 501 3 209 3 433 3 588 4 192 4 161 4 382 4 863 5 040 5 441 

Omsättningstillgångar 1 860 2 152 2 249 2 271 1 914 1 790 2 032 1 592 1 684 1 621 

SUMMA 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 7 062 

Eget kapital 3 406 3 510 3 825 4 014 4 170 4 330 4 449 4 646 4 964 5 063 

Avsättningar 930 1 007 939 856 704 636 742 604 591 546 

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kortfristiga skulder 1 025 844 918 990 1 232 984 1 224 1 204 1 168 1 453 

SUMMA 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 7 062 

FINANSIELLA NYCKELTAL 

STORLEKSUTVECKLING 

Bruttokostnader 5 747 5 823 5 795 6 047 6 309 6 461 7 078 7 477 7 915 7 926 

- förändring % 4,5 1,3 -0,5 4,3 4,3 2,4 9,5 5,6 5,9 0,1 

Balansomslutning 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 7 062 

- förändring % 2,1 0,0 6,0 3,1 4,2 -2,5 7,8 0,6 4,2 5,0 

BETALNINGSFÖRMÅGA

Rörelsekapital 835 1 308 1 331 1 281 681 806 808 388 515 169 

Kassalikviditet % 181 254 243 223 143 158 145 113 130 98 

SOLIDITET

Soliditet  % 63,5 65,5 67,3 68,5 68,3 72,8 69,4 72,0 73,8 71,7 

RESULTAT

Räntabilitet RT % 2,3 3,1 5,6 5,4 4,2 4,1 3,3 4,5 6,4 2,9 

Resultatmarginal % 2,1 2,9 5,5 5,2 4,1 3,8 3,0 3,9 5,4 2,6 

Skatteintäktsutveckling % 4,7 3,2 -0,1 3,3 2,9 3,8 6,6 4,7 2,8 3,6 

Nettokostnadsutveckling % 4,1 3,6 -3,3 3,1 3,8 3,9 7,7 3,6 1,6 6,9 

Nettokostnader i % av skatteintäkterna 99,6 100,0 96,8 96,6 97,5 97,6 98,5 97,5 96,4 99,3 

EFFEKTIVITET

Kapitalets omsättningshastighet 1,07 1,09 1,02 1,03 1,03 1,09 1,08 1,16 1,18 1,12 

ÖVRIGT

Folkmängd 31/12.resp år 103 294 104 106 104 867 105 995 107 022 108 488 109 880 111 026 112 178 113 179 

Skattesats % 21,49 21,49 21,06 21,06 21,06 21,06 21,31 21,31 21,31 21,31 
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Årsredovisningens syfte och mål 

Årsredovisningen är ett analyserande, politiskt beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige. Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag 
ökar kraven att fullmäktige måste få information om hur 
nämnderna följt fullmäktiges uppdrag för verksamheten. 
Redovisningen ska också ge en bild av kommunens finansiella 
ställning och vara en grund för fullmäktiges prövning av 
nämndledamöternas ansvar. 

Politiskt beslutsunderlag 
En årsredovisning kan se ut på olika sätt avseende innehåll, utformning m m. Avgörande är vilket 
syfte årsredovisningen har. Detta beror i sin tur bl a på vem som redovisar och vem man 
redovisar för, dvs vem som är redovisningsskyldig respektive redovisningsmottagare. I vissa fall 
handlar det om att ge korrekt och rättvisande redovisningsinformation om den ekonomiska 
ställningen och utvecklingen, i andra fall kan årsredovisningen vara ett informationsinstrument 
med syftet att förmedla en viss bild över kommunens organisation och verksamhet. 

Såsom framgår nedan väljer Kommunstyrelsen att hålla kvar årsredovisningsdokumentet som ett 
politiskt beslutsunderlag. Det hindrar inte att vissa förändringar görs för att göra dokumentet 
lättillgängligare samt analysen mer intressant för andra målgrupper. Huvudperspektivet i 
årsredovisningen behålls där dokumentet i första hand utgör ett analyserande beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige. Årsredovisningen skall: 

• tillsammans med nämndernas årsredovisningar och revisionsberättelser ligga till grund för
fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna årets förvaltning,

• ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och

utveckling,

• ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat skall regleras och

• successivt utvecklas för att kunna ge information till en vidare målgrupp.

Utgångspunkten är att respektive nämnd är redovisningsskyldig inför fullmäktige. Det är därför 
nämnderna som har huvudansvaret för att årsredovisningen till sitt innehåll motsvarar ovan-
stående krav. Nämndernas egna årsredovisningar med kommentarer och analyser förelägges 
Kommunfullmäktige som särskilda bilagor. Årsredovisningen är i sin analys också framåtsyftande. 
Den ekonomiska utvecklingen gör sällan halt vid årsskiftet varför redovisningen av året som gått 
tillsammans med de första skatteprognoserna för det nya året kan ge värdefullt underlag för nya 
slutsatser. 

Avstämning mot mål och resurser 
Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag på nämndnivå, med stor frihet för nämnderna att 
själva avgöra hur resurserna skall användas, ökar kraven på kontroll i form av uppföljning, 
utvärdering och analys av verksamhetens resultat med avseende på måluppfyllelse, resursanvänd-
ning, prestationer och effekter. Detta innebär att Kommunfullmäktige av årsredovisningen måste 
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kunna få information om hur nämnderna följt Kommunfullmäktiges riktlinjer för verksamheten, 
om de mål som fastställts i budgeten uppnåtts och hur effektivt anvisade resurser använts. Detta 
tillbakablickande syfte ställer krav på nämndvisa avstämningar mot budget såväl vad gäller 
ekonomiska mått i form av kostnader och intäkter m m som prestationer.  
 
Årsredovisningen skall också ge Kommunfullmäktige underlag för planering och utveckling av 
verksamheten. Detta framåtsyftande motiv ställer bl a krav på att det i verksamhetsanalyserna 
redovisas problem och utvecklingstendenser, som bl a kan beaktas i kommande budgetarbete. 
 

Samlad bild 
Årsredovisningen har ett viktigt syfte i att ge Kommunfullmäktige en så rättvisande bild som 
möjligt över kommunens finansiella ställning och utveckling. Med kommunen menas i detta sam-
manhang inte bara den verksamhet som drivs under s k offentligrättsliga former. Även sådan 
verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar 
eller handelsbolag skall ingå i redovisningen. Motivet bakom kravet på en s k sammanställd redo-
visning är att en stor del av verksamheten i landets kommuner idag drivs under s k privaträttsliga 
former och att bilden av kommunens ekonomiska ställning därmed påverkas av om de 
kommunala företagen tas med eller inte. Kommunen och dess företag måste ses som en 
ekonomisk beslutsenhet, för vilken Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret, såväl 
ekonomiskt som politiskt. De förtroendevalda måste därför ges möjlighet att göra en samlad 
bedömning av kommunens totala ekonomiska engagemang. 
 

Utveckling 
För att årsredovisningen också skall kunna bli en tillgång för en vidare målgrupp kommer doku-
mentet successivt att utvecklas. Förutom en tydligare struktur så eftersträvas analys och ökad 
tillgänglighet. Ett mål i kommande årsredovisningar blir att utveckla beskrivningen av kvalitet. 
Inte minst är det externa perspektivet viktigt dvs hur medborgaren upplever verksamheten. 
Medborgarperspektivet stärks också av den utveckling av verksamhetsmål som lagstiftningen 
numera ställer och där Borås Stad fr o m budget 2008 redovisar måluppfyllelse. 
Verksamhetsmålen innebär ett arbete med att kunna beskriva och koppla ekonomi, verksamhet 
och kvalitet, mycket med utgångspunkt från medborgarna och brukarna. 
 
En annan uppgift blir att utifrån de visioner och mål som beskrivs i VISION 2025 följa 
verksamhetens utveckling via målområdesanalyser 
 

Ackumulerat resultat 
Vid behandling av årsredovisningen skall Kommunfullmäktige också besluta om hur nämndernas 
resultat för det gångna året skall regleras. Enligt kommunens regler för budget- och verksamhets-
uppföljning skall nämndernas resultat, såväl positiva som negativa, balanseras över till 
nästkommande år. Nämnderna redovisar i samband med nämndbudgeten: i januari hur de 
planerar använda sina ackumulerade resultat, under förutsättning att kommunfullmäktige 
fastställer dem i årsredovisningen. Hur de ackumulerade resultaten behandlas kan anpassas efter 
konjunkturläge och grundbudgetens styrka och säkerhet.   
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Året som gick i Borås 

2019 var ett varmt år. Det var närmare bestämt det näst varmaste som uppmätts i världen. Borås 
fortsatte att växa. Befolkningen passerade 113 000 invånare, byggkonjunkturen var stark och allt 
mer industrimark färdigställdes och togs i bruk, inte minst i Viared och Nordskogen.  

Ett handfast prov på de ansträngningar Borås Stad gör för att möta klimatutmaningarna är den 
koldioxidbudget som togs fram under 2019. Den anger i korthet den totala mängden koldioxid 
eller växthusgaser som vi i Borås kan släppa ut innan den samlade mängden leder till en 
globaluppvärmning som överskrider Parisavtalet, alltså de klimatmål som världens ledare enades 
om 2015. Ett sätt alltså att bryta ner de globala målen till lokalnivå. 

 ”Det är den största brand jag varit med om”, sa Peder Liljeroth, räddningschef i beredskap om 
den brand som startade 27 februari och rasade i industrilokaler på Evedalsgatan i Borås i flera 
dagar. Räddningstjänsten larmades strax efter klockan 9 den 27 februari och avslutade inte sitt 
arbete förrän 2 mars. Byggnaden var från senare delen av 1800-talet och branden drabbade direkt 
ett tjugotal företag och organisationer, bland dem Leos lekland. 

Borås Stads Servicekontor arbetade tillsammans med Miljöförvaltningen med att säkra att 
släckvatten inte rann ut i Viskan, och lade länsar där man ansåg att det krävdes. 
Servicekontoret och privata entreprenörer bistod också Räddningstjänsten med maskinell hjälp 
att riva tak och se till att branden inte spred sig, och att bogsera ut bilar ur byggnaden som annars 
riskerade att bli lågornas rov. Räddningstjänsten konstaterade att branden var en av de största på 
många år i regionen. 

Under 2019 avgjordes också Europan, världens största återkommande idétävling för arkitekter 
yngre än 40 år. Det anmärkningsvärda med det är att Gässlösa var ett av de områden som 
deltagarna kunde arbeta med. Tolv arkitektgrupper arbetade med det gamla industriområdet, en 
gång i stadens utkant, men inom ett antal år en modern blandstad och en naturlig del av Borås 
växande söderut. Det vinnande bidraget Made in Borås kommer tillsammans med boråsarnas 
idéer att bli spännande pusselbitar och inspiration i stadsplanerarnas fortsatta arbete. 

Det största internationella idrottsmästerskapet någonsin i Borås genomfördes i slutet av juli. U20-
EM i friidrott, eller European Athletics U20 Championships, samlade 1 600 deltagare från 48 
länder och en publik på närmare 14 000 personer.  

Den 30 november var det vernissage för ännu en modeutställning i mästarklass då Gianni Versace 
Retrospective öppnade för publik på Textilmuseet, ett år efter att den uppmärksammade 
utställningen Balenciaga – master of Couture hade premiär på samma plats. Stadsteaterns nya 
scenteknik blev helt klar att tas i bruk i början av året och på biblioteken ökade antalet utlån. 
Hässlehuset på Hässleholmen öppnades efter ombyggnad och erbjuder kulturskola, 
medborgarservice, öppen ungdomsverksamhet och biblioteksservice. 

456 000 besök gjordes på kommunens simhallar, trots att Stadsparksbadet tvingades ha stängt 
under fem månader. 270 000 besök gjordes på populära Träffpunkt Simonsland, en ökning med 
hela 70 000 besök jämfört med 2018. Borås befolkning växte under året med 1001 personer. Vid 
årsskiftet var vi 113 179 boråsare. Bakom siffrorna döljer sig bland annat 1 255 födslar. 
Antalet invandrare var betydligt fler än antalet utvandrare och gav ett invandringsöverskott på 
696 personer. När det gäller inrikes inflyttningar så balanseras de nästan kusligt väl av de inrikes 
utflyttade; 4 492 mot 4 493. 978 personer har gift sig, 517 skilt sig. 1 014 boråsare har under året 
avlidit. 
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113 000 boråsare kunde i likhet med landets övriga cirka 10,2 miljoner invånare notera att den 
svenska ekonomin närmade sig slutet av en lång period av tillväxt och ökande skatteunderlag. 
Under 2019 bromsade den ökningen in.  
Byggkonjunkturen fortsatte under året att vara stark, och 1 119 byggrätter fick genom 
detaljplaner grönt ljus, medan ytterligare 550 väntade på grönt. 
 
Antalet Boråselever i grundskolan var 12 302, varav 1 703 i fristående skolor. 
Andelen elever i årskurs 9 behöriga till nationellt gymnasieprogram var liksom året innan 80 
procent. Målet var satt till 90. Grundskolenämnden anser att segregation, frånvaro och 
svårigheter att lyckas med främst pojkars resultat är förklarande faktorer. 
Resultaten visar dock stor variation mellan olika skolor. 
 
Sveriges Kommuner och regioners Öppna jämförelser 2019 visar samtidigt att elever vid Borås 
Stads gymnasieskolor under läsåret 2017/2018 nått goda resultat. Andelen elever som i 
mätningen når en gymnasieexamen inom 3 respektive 4 år ligger båda cirka 7 procent över 
riksgenomsnittet. Skolverkets statistik visar att eleverna i Borås Stads gymnasieskolor också 
2018/19 nådde goda resultat jämfört med medelvärdet för kommunala gymnasieskolor i landet. 
 
Det snöröjdes under vintern på kommunens större gator vid nitton tillfällen. Vi planterade cirka 
37 000 sommarblommor, 45 000 lökar och 29 000 vårblommor i rabatter, gräslister och urnor 
under året. Temat för de fem blomsterkompositionerna var Textila strömningar genom Borås, med 
kopplingar till stadens textila arv. 
 
Borås blev för femte året i rad Årets Håll Sverige rent-kommun ”… för ett imponerande arbete 
med att hålla staden ren från fimpar i samband med sommarens införande av rökförbud på ett 
antal typer av offentliga platser". Också skolornas arbete med Grön Flagg, liksom att Borås Stad 
ser frågan i ett bredare samhällsperspektiv framhålls som framgångsfaktorer. 
Flottan av smarta papperskorgar växte och tog under 2019 emot skräp som i komprimerad form 
uppgick till 649 000 liter. 
 
Borås Stad tilldelades under våren priset Årets innovativa kommun bland annat för en nationellt 
uppmärksammad modell för försörjningsstöd som minskat utanförskapet och ökat 
sysselsättningen bland de människor som står längst från arbetsmarknaden. Regelbundna 
personliga möten och noggrann uppföljning har varit framgångsfaktorer. 
 
EU-valet lockade fler boråsare till valurnorna än tidigare. Det preliminära valdeltagandet i Borås 
var 52,7 procent, en ökning med nästan 3 procentenheter jämfört med valet 2014, en trend som 
gällde också landet i stort. 
 
Borås gjorde ett raketlyft och nådde en tredjeplats när Årets Arkitekturkommun 2019 utsågs av 
fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter. I den del av tävlingen som baseras på de 
svenska arkitekternas omdömen fick Borås det högsta betyget av samtliga 88 kommuner som 
redovisades i tävlingen. 
 
”Det är tryggt att ha anläggningar som kan göra både värme och elektricitet och dessutom vara i 
världsklass, som den här anläggningen”, sa Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, 
när han invigde miljöanläggningen EMC på Sobacken. EMC står för Energi- och miljöcenter, 
och är ett kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk för det växande Borås. 
 

5



Översikt över verksamhetens utveckling 
 
 
Kommunkoncernens resultat och finansiella ställning 
 
Med koncernens resultat och ställning avses hela kommunkoncernen, där Borås Stad tillsammans 
med samtliga bolag inkluderas i en sammanställd redovisning där koncerninterna mellanhavanden är 
eliminerade.   
 

 
 
Omsättningen för kommunkoncernen uppgick till 9,9 miljarder kronor (mdkr). Enskilt före elimi-
nering av koncerninterna poster uppgick primärkommunens omsättning till 8,2 mdkr och bola-
gens till 2,1 mdkr.  
 
Det sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 88 mnkr. En-
skilt före eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 99 mnkr, bolagskoncernen Borås 
Stadshus 13 mnkr och bostadsbolagen -20 mnkr.  
 
Det sammanställda resultatet är 292 mnkr sämre än 2018. Främst beror resultatförsämringen på 
att primärkommunen redovisar ett resultat som är 219 mnkr sämre än 2018, då höga realisations-
vinster stärkte resultatet. Dessutom redovisar både stadshuskoncernen och bostadsbolagen be-
tydligt sämre resultat än föregående år, till stor del på grund av nedskrivningar av anläggningstill-
gångar.  
  
Den sammanställda eliminerade balansomslutningen var 18,6 mdkr. Balansomslutningen ökar år-
ligen i takt med ökad investeringsnivå. Nettoinvesteringarna uppgick under 2019 till 2 mdkr. In-
vesteringstakten är hög både i kommunen och i bolagen, allra högst i Borås Energi och Miljö AB 
till följd av den under året driftsatta investeringen på Sobacken i nytt kraftvärme- och avloppsre-
ningsverk. 
 
Till följd av den höga investeringsnivån och det låga resultatet är det en liten andel av investering-
arna som bolagen klarar att finansiera själva. Därmed fortsätter den långfristiga låneskulden att 
öka och per 2019-12-31 uppgick den till 7 mdkr.  
 

Nyckeltal kommunkoncernen, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015
Resultat före skatt 88 380 -36 586 298
Resultat i % av intäkter, skatter och bidrag 0,9% 3,6% -0,4% 6,2% 3,5%
Verksamhetens nettokostnader 6 292 5 821 6 047 5 125 5 044
Soliditet 33% 34% 37% 40% 39%
Soliditet inkl pensionsåtaganden inom linjen 25% 25% 26% 25%
Balansomslutning 18 603 17 630 15 203 14 190 13 005
Nettoinvesteringar 2 048 3 002 2 426 1 843 1 371
Självfinansieringsgrad 41,7% 31,0% 39,4% 66,6% 61,5%
Långfristig låneskuld 6 971 5 806 4 877 3 696 5 331
Antal anställda 11 038 11 006 10 754 10 873 10 518
2018 och 2019 redovisas årets skattekostnad inte separat utan ingår i nettokostnader
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Nyckeltal kommunen, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015
Årets resultat 99 318 198 118 160
Resultat i % av intäkter, skatter och bidrag 1,5% 5,1% 3,3% 2,0% 2,9%
Verksamhetens nettokostnader 6 409 5 998 5 903 5 697 5 291
Soliditet, exkl internbanken 72% 74% 72% 69% 73%
Soliditet inkl pensionsåtaganden inom linjen 52% 53% 51% 44% 43%
Balansomslutning 7 062 6 723 6 455 6 414 5 951
Nettoinvesteringar 620 821 495 314 416
Självfinansieringsgrad 52% 32% 49% 152% 72%
Långfristig låneskuld 0 0 0 0 0
Antal anställda 10 173 10 172 9 926 9 930 9 581
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Den kommunala koncernen 
 
 
I nedanstående bild framgår den kommunala koncernen per 2019-12-31. Koncernen utgörs av 
Borås Stads nämnder, de kommunala bolagen samt de förbund i vilka Borås Stad har ekonomiska 
åtaganden överstigande 20 %.  
 

 
 
 
Nämnderna  

 
Borås Stad bedriver huvuddelen av sin verksamhet genom 17 olika nämnder samt Stadsrevisionen. 
Sammanlagt omsattes under 2019 ca 7,9 mdkr inom dessa verksamheter.  
 
Stadsrevisionen 
Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas kontrollorgan när det gäller efterlev-
naden av kommunala beslut och aktuell lagstiftning. Revisorernas uttalanden i revisionsberättelser 
ligger till grund för ansvarsprövning. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och sam-
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ordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verk-
samhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala fö-
retag, stiftelser och kommunalförbund. 
 
Valnämnden 
Nämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige 
och Kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. 
 
Förskolenämnden 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedago-
gisk 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. 
 
Grundskolenämnden 
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. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen 
för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasie-
skola, 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. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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 Kommunfull-
mäktiges beslut åvilar Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen som Kom-
munfullmäktige har beslutat ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden eller 
annan nämnd.   
 
Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Vi-
dare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden an-
svarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt in-
tegration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och 
förvaltningsområde för finska. 
 
Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS).    Finns behov av kompletterande insatser för målgrup-
pen 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 
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lag sägs om socialnämnd vad avser barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska funkt-
ionsnedsättningar inkl. hemsjukvård.     För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala om-
sorgsnämnden.   
 
Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt 
föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt an-
nan lag och författning.   
 
Vård- och äldrenämnden 
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. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande folk-
hälsoarbete, främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisat-
ioners behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet 
 
Kulturnämnden 
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås till en bra och attraktiv stad att leva i. En 
stad som ger alla invånare möjligheter till information, kunskap och upplevelser för att kunna ta 
aktiv del i den demokratiska processen och utvecklas som människa. Kulturnämnden ska i detta 
syfte bedriva biblioteksverksamhet, musei- och utställningsverksamhet, teater, dans- och musik-
verksamhet inklusive kulturskola, filmverksamhet och annan kulturell verksamhet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och 
har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen). Nämn-
den fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala 
nämnden inom plan- och byggväsendet. 
 
Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområ-
det 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.   
 
Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, broar och parker samt iordningsställd 
allmän platsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är markä-
gare. Nämnden ansvarar också för 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 samt uppgifter en-
ligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst 
 
Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift att svara för Borås Stads lokal- och anläggnings-
försörjning där det inte särskilt ankommer på annan. Nämnden skall ansvara för den tekniska och 
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ekonomiska förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ vid ny- och ombygg-
nationer av verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverk-
samhet  
 
Servicenämnden 
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är bl.a. att utföra tjänster rörande anläggnings- och un-
derhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna platser, anläggning och 
underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp. Servicenämnden tillhandahåller också service be-
träffande utskriftsenheter, kopiering o dylikt samt administrativ service till kommunens nämnder 
(IT, redovisning, personal- och löneadministration) 
 
Kommunen anlitar privata utförare inom följande områden: hemtjänst, äldreboenden, gruppbo-
städer LSS, daglig verksamhet, boenden IFO vuxen samt företagshälsovård.  
 
Bolagen  
 

 
 
Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är underordnade Kommun-
fullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Förhållandet 
till kommunen regleras genom bolagsordning, specifikt ägardirektiv samt gemensamt ägardirektiv. 
 
Bolagsformen är vald för att verksamheten antingen bedrivs på konkurrensutsatt marknad, kom-
mersiell marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av andra 
skäl. Bolagens ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Bolagen leds av politiskt tillsatta styrel-
ser med undantag för Inkubatorn i Borås AB som har en professionell styrelse, och BoråsBorås 
TME AB där hälften av ledamöterna utses av minoritetsägaren.  
 
Moderbolaget Borås Stadshus AB har fått i uppdrag att främja en aktiv ägarstyrning av Borås 
Stads samtliga hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verk-
samheter skapa nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden.  
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Förutom i ovanstående bolag och förbund har kommunen även ägarandelar och/eller ägarin-
tresse i följande organisationer som inte räknas in i kommunkoncernen: 
 

• Inera AB 0,2 % 
• Kommentus-Gruppen AB 
• Kommuninvest Ekonomisk förening 1,5 % 
• PROTEKO 
• Blå Stjärnans Djursjukhus 
• Tolkförmedling Väst 

 
 
Stadshuskoncernen 
 
Borås Stadshus AB – moderbolaget 
Syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bed-
rivs genom dess dotterbolag. 
 
Borås Energi och Miljö AB 
Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för 
kommuninvånarna. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnytt-
jande främja en god och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och av-
loppsverksamhet. 
 
Borås Elnät AB 
Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för 
kommuninvånarna. Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av data-
kommunikation inom Borås Stad.  
 
Borås Djurpark AB 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och i samband därmed 
idka annan besöksstimulerande verksamhet. 
 
Borås kommuns Parkerings AB 
Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda par-
keringsmöjligheter. 
 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 
Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets be-
hov samt utbildningslokaler. Bolaget ska kunna vara en aktör i den kommunala exploaterings-
verksamheten.  
 
BoråsBorås TME AB 
Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att be-
söka för turism, möten och evenemang. Bolaget ägs till 9 % av Borås Näringslivs Ekonomisk 
Förening.  
 
Akademiplatsen AB 
Bolagets syfte är att driva och utveckla området kring Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samord-
nande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center. Bolaget 
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ska samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsut-
veckling.  
 
Inkubatorn i Borås AB 
Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av fler företag i Boråsregionen. 
 
Bostadsbolagen 
 
AB Bostäder i Borås 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad.  
 
Fristadbostäder AB 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad (Fristad med omnejd). 
 
AB Sandhultsbostäder 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad (Sandhult, Sjömarken och Sandared). 
 
AB Toarpshus 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad (Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike och 
Rångedala).  
 
Viskaforshem AB 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad (Viskafors, Rydboholm och Svaneholm). 
 
Förbunden 
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med syfte att driva räddnings-
tjänsten i en gemensam organisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tra-
nemo och Ulricehamn. Borås Stads ägarandel är 50 %. 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, 
Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är 
adjungerad till förbundet. Förbundet ska stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig till-
växtregion, stödja kommunerna i deras samverkan samt samverka med nationella organ liksom 
Västra Götalandsregionen. Borås Stads ägarandel är 55 %.   
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 
 
 
Den övergripande finansiella strategin 
 
Borås Stads övergripande finansiella mål är att soliditeten, med det menas den del av kommunens 
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till ca 80 %. Soliditetens utveckling beror 
på två faktorer, dels det årliga resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgång-
arna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet. En sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering 
och på sikt högre finansiella kostnader. En ökad soliditet innebär å andra sidan en ökad internfi-
nansiering av tillgångarna och lägre finansiella kostnader. En balanserad finansiell utveckling för-
utsätter en bibehållen relation mellan det egna kapitalet och tillgångarna. Sambandet mellan resul-
tat, tillgångsökning och soliditet illustreras i nedanstående bild. 
 

 
 
Konkret innebär soliditetsmålet vid en normal investeringsvolym, att 80 % av den årliga tillgångs-
ökningen finansieras internt med överskott från verksamheten (resultat + avskrivningar) och res-
terande 20 % med externa medel, dvs med lån. Med hänsyn till det årliga investeringsbehov som 
normalt finns, krävs därför för en balanserad finansiell utveckling att resultatet upprätthålls på en 
acceptabel nivå. Ger inte verksamheten ett överskott att användas till intern finansiering av netto-
investeringarna eller annan ökning av tillgångarna, tvingas kommunen till en allt högre lånefinan-
siering med ökad belastning i form av ökade finansiella kostnader. Då kommunala investeringar 
normalt inte ger någon ekonomisk avkastning som kan användas för att betala dessa kostnadsök-
ningar, leder detta så småningom till att det ekonomiska utrymmet för den egentliga verksam-
heten minskar. Ett effektivare utnyttjande av befintliga investeringar och en minskad kapitalan-
vändning reducerar istället resultatkravet, och skapar därmed utrymme för ökade verksamhets-
kostnader. En huvudpunkt i den finansiella strategin är därför att genom en kontrollerad tillväxt 
och en hög effektivitet i resursanvändningen minimera det kapital som används i verksamheten. 
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Finansiella mål 
 
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag  
 Bokslut Bokslut Bokslut  
 2017 2018 2019 Mål 

Årets resultat, mnkr 198 318 99  
     
Årets resultat/skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag, % 3,3 5,1 1,5 2-3% 
 
 
Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag är för 
Borås del grunden till ”God ekonomisk hushållning”. Målet innebär ett resultat som är ca 125 
mnkr. Detta resultat behövs för att kunna finansiera nödvändiga investeringar utan att behöva 
låna till hela utgiften och ha en fallhöjdsmarginal vid oförutsedda händelser. En annan viktig 
aspekt tidigare år har varit pensionsskulden intjänad t o m 1997 som enligt redovisningslagen inte 
skall upptas i balansräkningen. För Borås del har den årliga skulduppräkningen tidigare normalt 
inneburit en årlig ökning. Utvecklingen nu är att skulden är på väg att plana ut eller minska när de 
årliga utbetalningarna ökar i högre takt. Under 2019 ökade pensionsskulden med 23 mnkr inklu-
sive frivilliga återstående avsättningar i balansräkningen. Under åren 2004 - 2018 har sammanlagt 
832 mnkr avsatts för att möta ökade pensionskostnader ur ansvarsförbindelsen. Avsättningarna 
följer pensionsstrategin som syftar till att få en jämnare och mer förutsägbar belastning på resulta-
tet. 
 
 
Soliditet     

 Bokslut Bokslut Bokslut  
 2017 2018 2019 Mål 

Soliditet, % 72,0 73,8 71,7  

Tillgångsförändring, mnkr 40 269 338  

Förändring av eget kapital mnkr 198 318 99  

Självfinansiering av tillgångsförändring, % 100 100 29 80-100 
 
Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med det menas den del av kommunens 
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till 80 %. För att nå dit behöver självfinan-
sieringen av tillgångsökningen ligga över gällande soliditetsnivå. Både 2017 och 2018 men ej 2019 
uppnåddes detta tack vare en tillräckligt hög resultatnivå i förhållande till tillgångsförändringen. 
Om pensionsåtagandena inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från 
72 % till 52 %.   
 
Finansiell analys av Borås Stad 
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k RK-modellen som utvecklats av Kommunforsk-
ning i Västsverige. Modellen bygger på fyra aspekter som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv 
när kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med modellen är att genom analys av de fyra 
aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna beskriva och identifiera kommunens finansiella styrkor 
och svagheter. Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har en god ekonomisk hushållning eller 
ej. Var och en av de fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal. I ana-
lysen har koncernbanken exkluderats för att få en mer rättvisande bild. Bolagens kortfristiga upp-
låning och förmedlade lån via kommunen är därför ej medräknade.  
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 2016 2017 2018 2019 

Resultat     

Årets resultat, mnkr 118 198 318 99 

Årets resultat/eget kapital, % 2,7 4,3 6,4 1,9 

Årets resultat/skatteintäkter, % 2,0 3,3 5,1 1,5 
 

 
 
 
 
 
Resultaten under 2016-2019 har varit positiva varje år men på en varierad nivå. Borås Stad har 
under perioden mestadels haft goda resultat som är inom eller bättre än de finansiella målen.  
Skatteunderlagen har under perioden utvecklats bra men ökningstakten ser nu ut att avta. Detta 
tillsammans med relativt låga pris- och måttliga personalkostnadsökningar har sammantaget hit-
tills givet goda resultat i Borås och även hela kommunsektorn. Realisationsvinster som normalt 
inte är budgeterade har genomgående bidragit till Borås Stad resultat men för 2019 i lägre grad än 
tidigare. 
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Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, % 

 2016 2017 2018 2019 

Nettokostnader 93,9 93,9 92,7 95,2 

Avskrivningar 4,6 3,6 3,7 4,1 

Finansnetto -0,6 -0,7 -1,5 -0,9 

 98,0 96,7 94,9 98,5 
 

 
 
En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än 
vad den främsta inkomstkällan skatteintäkter och generella statsbidrag gör. För Borås del har net-
tokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag under perioden 2016-2019 mesta-
dels legat bättre eller i linje med den finansiella målsättningen. Finansnettot tar inte längre några 
skatteintäkter i anspråk utan bidrar till ett ökat verksamhetsutrymme. Kommunens goda resultat-
utveckling de senaste åren och än så länge ingen låneskuld inom nämndverksamheten innebär 
lägre finansiella kostnader och lägre finansiell risk. Totalt tog de löpande utgifterna inkl. finans-
nettot i anspråk 98,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket dock är sämre än det fi-
nansiella målet och beror främst på en för hög kostnadsnivå hos våra nämnder.  
 
 
Investeringsandel, % 

 2016 2017 2018 2019 

Nettoinvesteringar/nettokostnader 5,8 8,7 14,2 10,1 

Nettoinvesteringar/avskrivningar 117 229 361 232 
 
Investeringsvolymen är en viktig faktor för bedömning av kommunens ekonomiska utveckling. 
Nettoinvesteringarna har under 2019 uppgått till 620 (821) mnkr vilket är 10,1 (14,2) % av netto-
kostnaderna. Detta är lägre än förra året och beror på en mer måttlig investeringsnivå som för-
väntas bestå de kommande åren.  
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Genomsnittligt under perioden har nettoinvesteringarna årligen i genomsnitt legat på ca 560 
mnkr. Under den kommande 3-års-perioden beräknas nettoinvesteringarna uppgå till ca 650 
mnkr årligen. 
 
Ett annat mått är hur nettoinvesteringarna förhåller sig till avskrivningarna. För att bibehålla an-
läggningstillgångarnas värde behöver nettoinvesteringarna över tiden vara minst lika stora eller 
något högre än avskrivningarna. För Borås del har nettoinvesteringarna årligen i genomsnitt legat 
på ca 235 % av avskrivningarna. 
 
 
Finansiering av nettoinvesteringarna 

 2016 2017 2018 2019 

Överskott från verksamheten, mnkr 476 245 262 321 

Årets nettoinvesteringar, mnkr 314 495 821 620 

Självfinansieringsgrad, % 152 49 32 52 
 

 
 
Nettoinvesteringarna uppgick under 2019 till 620 mnkr. Samtidigt tillfördes kassaflöde från den 
löpande verksamheten med netto 321 mnkr. Självfinansieringsgraden uppgick till 52 % vilket in-
nebär att nettoinvesteringarna inte har kunnat finansieras med egna medel från den löpande verk-
samheten i enlighet med målet på 80%. Värden under 100 % innebär att nettoinvesteringarna 
måste finansieras med andra medel ex. extern upplåning eller försäljning av fastigheter/mark. 
Den största anledningen att vi inte uppnår målet under 2019 är en resultatnivå som inte fullt ut 
klarar av att finansiera nettoinvesteringarna i enlighet med våra finansiella mål. Denna balans be-
höver upprätthållas framöver om vi skall undvika en skuldsättning med anledning av investerings-
nivån. 
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Kapacitet 

Soliditet 

 2016 2017 2018 2019 

Soliditet, % 69,4 72,0 73,8 71,7 

Tillgångsförändring, mnkr 464 40 269 338 

Förändring av eget kapital mnkr 118 198 318 99 

Självfinansiering av tillgångsförändring, % 26 100 100 29 
 

 
 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den visar hur mycket av till-
gångarna som har finansierats med egna medel. Soliditeten har under perioden legat på ca 72 % 
vilket är en relativt hög nivå. Under 2019 minskade soliditeten med 1,9 % -enheter. Kommunens 
övergripande långsiktiga finansiella mål är att soliditeten skall uppgå till 80 %. Om hela pensions-
skulden inkl. ansvarsförbindelsen teoretiskt läggs in i balansräkningen uppgår soliditeten till 52%. 
 
Skuldsättningsgrad, % 

 2016 2017 2018 2019 

Total skuldsättningsgrad 31 28 26 28 

- varav kortfristiga skulder  19 19 17 20 

- varav långfristiga skulder  0 0 0 0 

- varav avsättningar 12 9 9 8 
 
Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna 
som finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden har minskat under perioden och 
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det beror till stor del på att den frivilliga avsättningen till pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-
12-31 minskat tack vare inlösen. De långfristiga skulderna är fortsatt 0. 
 
Risk 
 

Likviditet 

 2016 2017 2018 2019 

Kassalikviditet, % 145 113 130 98 

Rörelsekapital, mnkr 808 388 515 169 
 
Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste 
kunna betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller 
andra omsättningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder uppgår i bokslut 2019 till 98 (130) %. Kassalikviditet under 
100 % innebär att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Inom internban-
ken kan både kommunen och de kommunala företagen tillgodose behovet av kortfristig och lång-
fristig finansiering genom att utnyttja den gemensamma likviditeten. Kommunen har genom goda 
resultat de senaste åren en tillräckligt egen likviditet. Denna är just nu externt ränteplacerad på 
marknaden och som pensionsinlösen Tidigare utlånades stor del av den egna likviditeten till de 
kommunala bolagen men under rådande omständigheter om bolagen får avdragsrätt för dessa 
räntor gäller detta upplägg.  
 
 
Extern upplåning 

 2016 2017 2018 2019 

Total låneskuld, mnkr 0 0 0 0 
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Kommunens externa låneskuld exklusive förmedling av lån till de kommunala företagen och 
andra har sedan mitten av 1990-talet minskat från 600 mnkr till att i dag vara helt amorterad. Ef-
fekten visar sig på finansnettot som fr o m 2001 är positivt. Kommunen har således för egen del 
ingen exponerad risk för valutakurs- eller ränteförändringar. 
 
Pensionsåtagande     

 2016 2017 2018 2019 

Avtalspension som kortfristig skuld, mnkr 152 158 154 158 

Avsättning för pensioner, mnkr 630 488 452 405 

Pensionsskuld t o m 1997 inom linjen, mnkr 
avräknat egen frivillig avsättning 

1 286 1 092 1 106 1 129 

Visstidspensioner inom linjen, mnkr 4 7 8 8 

Löneskatt på pensionsåtaganden; mnkr 503 423 417 412 

Total pensionsskuld. mnkr 2 576 2 169 2 137 2 112 

Pensionsåtagande per invånare, tkr 23,4 19,5 19,0 18,7 

Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden % 44,3 50,8 53,3 51,7 
 
En ytterligare riskfaktor för kommunens ekonomi är de åtaganden/förpliktelser som inte syns i 
den direkta redovisningen. Inom linjen till balansräkningen tas bl.a. upp den del av pensionsskul-
den som intjänats t o m 1997-12-31. I bokslut 2019 beräknas skulden till 1 129 (1 106) mnkr när 
egna avsättningar för framtida utbetalningar avräknats. Skulden som finansieras genom årliga ut-
betalningar som belastar resultaträkningen har för sjätte året i följd substantiellt minskat oräknat 
tidigare regeleffekter eller frivillig inlösen som påverkat skuldens storlek. Minskningen är 76 mnkr 
och beror på att den indexerade uppräkningen av skulden är mindre än effekten av att skulden 
minskar på grund av att fler går i pension eller avlider. Kommunens totala pensionsåtagande inkl. 
särskild löneskatt uppgår till 2 112 (2 137) mnkr eller 18,7 (19,0) tkr/invånare. Om pensionsåta-
gandena inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från 72 % till 52 %.  
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Borgensåtagande     

 2016 2017 2018 2019 

Borgensåtagande, mnkr 448 456 469 543 

Borgensåtagande per invånare, tkr 4,1 4,1 4,2 4,8 
 
En annan post som redovisas inom linjen är kommunens borgensåtaganden där det allra största 
engagemanget avser moderbolaget i stadshuskoncernen Borås Stadshus AB`s externa lån på 195 
mnkr. Andra större poster är Borås Arena 156 mnkr och den kooperativa hyresrättsföreningen 
Skogslid 56 mnkr. Borgensåtagandet per invånare har sjunkit från 10,1 tkr till 4,8 tkr de senaste 
10 åren. I takt med att internbanken övertagit de kommunala bolagens direkta upplåning från lån-
givarna har också borgensåtagandena kunnat avvecklas. Den faktiska lånerisken kvarstår dock. 
 
Kontroll 

 2016 2017 2018 2019 

Budgetavvikelse, mnkr     
Kommunen -6 +22 -87 -5 

Nämnder/förvaltningar -14 +75 -67 -119 

Nettokostnadsutveckling nämnderna, % 3,3 3,6 6,8 4,8 
 
En grundläggande förutsättning för att uppnå en god ekonomi och tillfredsställande kontroll över 
verksamheten är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom tilldelade kommunbi-
drag. Tabellen ovan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av resultat 
efter finansnetto exklusive realisationsvinster och dels nämndernas utfall i förhållande till kom-
munbidraget. Kommunen som helhet har under perioden i stort sett haft positiva budgetavvikel-
ser För 2018 redovisades en budgetavvikelse på -87 mnkr efter finansnetto och beror på frivillig 
avsättning till pensionsskulden med 100 mnkr.  
 
Nämnderna har i början av perioden i stort sett redovisat positiva avvikelser jämfört med tillde-
lade kommunbidrag. Trenden bröts 2018 och för 2019 redovisas en stor negativ avvikelse jämfört 
med kommunbidraget på -119 mnkr. Underskotten står främst att finna inom den sociala sektorn 
men även gymnasieverksamheten och lokalförsörjningsverksamheten uppvisar negativa resultat 
för 2019. Här ingår även obudgeterade kostnader för sanering och rivning av Gässlösa avloppsre-
ningsverk. Handlingsplaner för underskottsverksamheterna är framtagna och kommer att följas 
upp noggrant under 2020. 
 
Avslutande kommentarer 
Borås Stad kan för 2019 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat på +99 mnkr vilket dock är un-
der vårt finansiella mål. Inom resultatet redovisar nämnderna ett stort underskott på i storleks-
ordningen -120 mnkr. Detta är en klar försämring jämfört med förra årets utfall och ej tillfreds-
ställande i en period framöver med snävare marginaler. Nivån måste ned avsevärt de kommande 
åren då skatteunderlaget förväntas att ligga på en lägre nivå. Den främsta orsaken till att det ändå 
blev ett acceptabelt resultat för staden som helhet är obudgeterade realisationsvinster vid mark-
försäljningar och ett bättre finansnetto som bl.a. beror på avyttring och värdering av räntefonder. 
Dessutom har skatter och generella statsbidrag gett ett bättre utfall än vad som förutsågs vid bud-
getens antagande. 
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Under 2013 tog Kommunfullmäktige beslut om att inrätta Resultatutjämningsreserv RUR. Vid 
utgången av 2018 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. I bokslut 2019 kommer 
Borås inte att sätta av något ytterligare till RUR. Bedömningen är att den nuvarande nivån är till-
räcklig. Kommunfullmäktiges regelverk anger att RUR får användas om skatteunderlaget är på en 
låg nivå. Detta förhållande kommer att gälla under 2020. 
 
Borås Stad har en pensionsskuld inom linjen på 1 186 (1 262) mnkr kr exkl. löneskatt som finan-
sieras med årliga utbetalningar som belastar resultaträkningen. Dessa utbetalningar förväntas att 
öka framöver i takt med stora pensionsavgångar. Sammantaget har Borås Stad gjort avsättningar 
på 832 mnkr till pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31. Under 2019 genomfördes den sen-
aste inlösen genom försäkring hos KPA. Efter det återstår ingen egen avsättning till pensions-
skulden i kommunens balansräkning förutom reservering för indexering av inlösen på 57 mnkr 
innan överskottsfonden från försäkringen kan tas i anspråk. Avsättningarna och inlösen av delar 
av pensionsskulden har hållit nere de löpande årliga utbetalningarna av pensioner. Nivå under 
2019 ligger på samma nivå som 2011, ca 95 mnkr exkl. löneskatt. 
 
Kommunens kostnadsutveckling har legat på en fortsatt hög nivå under 2019 utifrån en hög nivå 
året innan. Nämndernas nettokostnader har ökat med 4,8 % att jämföras med 6,8 % under 2018. 
Inför 2020 är det viktigt att verksamheterna har balans i ekonomin vilket är nödvändigt då margi-
nalerna är knappare i en avtagande konjunktur. Under den senaste treårsperioden har skatter och 
generella statsbidrag för Borås del ökat med i genomsnitt ca 4 %. En av anledningarna till den 
höga nivån de senaste åren beror på en ökad statsbidragsnivå bl.a. byggbonus och flyktingstatsbi-
drag men givetvis också en högkonjunktur som nu verkar plana ut.  
 
Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR pekar på en ökningstakt på i genomsnitt 3,1 % 
de kommande 3 åren med en tydlig nedgång redan fr.o.m. 2020. En stor osäkerhet och förmodad 
effekt av coronaviruset måste också beaktas och kommer med största rimlighet att påverka skat-
teunderlaget negativt. Skatteunderlagsnivån oaktat andra omständigheter är klart lägre än tidigare 
men som tillsammans med Resultatutjämningsreserven RUR ändå kan utgöra rimliga förutsätt-
ningar för en bra verksamhet som kan hållas nära våra finansiella mål. Enligt prognoserna är det 
möjligt att ta i anspråk RUR fr.o.m. 2020 då skatteunderlaget ligger 1,1 % under snittet för de 
senaste 10 åren. För 2021 är prognosen en avvikelse på 1,0 % Detta får hanteras i budgetproces-
sen inför 2021 års budget.  
 
Kommunen har oaktat detta de senaste åren arbetet mycket med s k ”early warnings” och täta 
rapporteringar till kommunledningen för att ha snabb information om den ekonomiska utveckl-
ingen hos verksamheten. Detta är nödvändigt för att kunna möta både inkomstminskningar och 
om kostnaderna i verksamheten drar i väg. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas med detta 
är ett tydligt ledarskap, kostnadsmedvetenhet, en samsyn när det gäller det ekonomiska läget och 
att inse vikten av att sätta in åtgärder i tid för att undvika drastiska oplanerade kostnadsnedskär-
ningar. Sammantaget har åtgärderna bidragit till att Borås har en ekonomi, om än ansträngd, i 
ordning inför 2020 vilket ger en stabil plattform inför framtiden. En stor del i den ekonomiska 
framgången är att budgeten till varje krona inte är ianspråktagen till planerad verksamhet. Både 
centralt och på nämndnivå har det avsatts buffertar för att kunna möta oförutsedda händelser. 
Detta gör ekonomin mindre känslig för förändringar. Oplanerade kostnadsökningar eller intäkts-
minskningar kan då hanteras utan att stora ingrepp i verksamheten måste göras.  
 
Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås är att bibehålla en uthållig resultatnivå och en in-
vesteringsnivå som dels klarar reinvesteringsbehovet och dels inte genererar en alltför stor till-
gångsökning. Borås Stad har haft en positiv befolkningsutveckling med i genomsnitt ca 1 250 
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personer årligen motsvarande 1,2 % de senaste 5 åren. Ökningen har medfört att efterfrågan på 
kommunens tjänster ökat och därmed också kostnaderna. Det är därför en stor utmaning för 
Borås att se till att verksamhetens nettokostnader relativt sett inte ökar mer än vad skatteintäk-
terna bär. 
 
 
Finansiell riskhantering 
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker, dels i form 
av operativa risker.  
 
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en 
ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Risken hanteras genom av Kommunstyrelsen 
beslutade riskmandat för kapitalbindning. 
 
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommun-
koncernens finansnetto negativt. Risken hanteras genom av Kommunstyrelsen beslutade risk-
mandat för räntebindning och ränteförfall. Den del av ränterisken som har hanterats med rän-
teswappar har för hela kommunkoncernen inneburit en ökad räntekostnad under året med 33,3 
mnkr (48,5 mnkr) jämfört med helt rörlig ränta. Det motsvarar en ökad räntesats på cirka 1,0 % 
(0,72 %).  
 
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet inne-
bär. Risken hanteras genom KS: beslutade riskmandat för derivatinstrument. 
 
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar. 
I finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk valuta. 
Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras. Internbanken har per 2019-12-31 
inga valutarisker. 
 
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel 
orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna begränsas av in-
tern kontroll, uppföljning och rapportering. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
 
Årets resultat för kommunen blev +99 mnkr vilket är 19 mnkr bättre än budget. De främsta orsa-
kerna till att det blev en positiv avvikelse trots relativt stora underskott för våra nämnder år reali-
sationsvinster på 24 mnkr vid markförsäljningar och ett bättre finansnetto som bl.a. beror på 
avyttring och värdering av räntefonder. Dessutom har skatter och generella statsbidrag gett ett 
bättre utfall än vad som förutsågs vid budgetens antagande. Nämndernas kostnadsutveckling har 
legat på en fortsatt hög 4,8 (6,8)% nivå. De senaste årens positiva utveckling för nämnderna bröts 
förra året och gav under 2019 ett resultat på -119 (-67) mnkr jämfört med tilldelade kommunbi-
drag. Underskotten står främst att finna inom den sociala sektorn men även gymnasieverksam-
heten och lokalförsörjningsverksamheten uppvisar negativa resultat för 2019. Här ingår även 
kostnader för sanering och rivning av Gässlösa avloppsreningsverk.  
 
Investeringar 
Kommunens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 620 (821) mnkr. Nedan 
redovisas de större projekt som varit aktuella. Tidigare år har kommunen satsat betydande belopp 
på medfinansiering av infrastruktur. När ex. Trafikverket inte prioriterat för Boråsarna angelägna 
projekt såsom byggande av Riksväg 27, Förbifart Sjöbo samt viktiga gatu- och cykelvägar så har 
kommunen haft kapacitet att gå in med riktad finansiering. För 2019 skedde inga sådana medfinan-
sieringar.  
 
Större investeringsprojekt som är klara 2019                                                                                tkr                                                                           

Projekt Godkänd utgift Utfall 2019 Totalt utfall 

Göta förskola 39 240 4 425 38 389 

Tunnlandsgatans förskola 39 700 7 960 36 663 

Gånghesterskolan, ombyggnad 105 000 10 022 108 508 

Sven Erikssongymnasiet, ombyggnad 36 530 10 439 37 758 

Viskastrandsgymnasiet, ombyggnad 28 810 4 759 33 842 

Skogsfrugatan LSS-boende 18 000 3 561 18 020 

Gyllingtorpsgatan LSS-boende 17 000 5 012 17 639 

Stadsparksbadet renovering 93 300 7 757 97 782 

Scenteknik, Stadsteatern 72 000 2 550 82 583 
 
 
Tvister 
Borås Stad har en pågående rättstvist med ett företag angående återställningsarbeten för fiber-
dragningar i våra gator och vägar. Totalt fakturerat belopp kan bedömas till ca 72 Mkr inkl. moms 
varav kommunen reserverat 21 Mkr. 
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Bolagen 
Borås Elnät AB har under året präglats av diskussioner om intäktsregleringen av elnätet, där Ener-
gimarknadsinspektionen har fastslagit en sänkt ram för intäktsnivån för 2020-2023 jämfört medpe-
rioden 2016-2019. Dessutom råder det en osäkerhet kring möjligheterna att använda outnyttjade 
intäkter från tidigare regleringsperioder. Beslutet kommer påverka bolagets intäkter kommande år. 
 
Investeringar 
Borås Energi och Miljö AB har under stora delar av året fortsatt investeringen i ett nytt kraftvär-
meverk på Sobacken som en del i EMC-projektet. Det nya avloppsreningsverket togs i drift un-
der 2018 och under hösten 2019 togs det nya kraftvärmeverket i full drift. Hela EMC invigdes of-
ficiellt i september 2019. Per 2019-12-31 hade EMC en upparbetad investeringsvolym på 3,5 mil-
jarder kronor, med en total investeringsbudget på 3,7 miljarder kronor. Bolagets arbete med att 
implementera EMC i den normala verksamheten pågår, och är central för bolagets fortsatta ut-
veckling. 
 
Borås kommuns Parkerings AB har driftsatt det nybyggda parkeringshuset Vulkanus med 303 p-
platser, som även ses som Borås första mobilitetshub.  
 
Borås Elnät AB har fortsatt utbyggnaden av ny elledningsinfrastruktur i form av en 130 kV-ring-
ledning för en tryggad elnätsinfrastruktur och en ny mottagningsstation har byggts.  
 
AB Bostäder i Borås har färdigställt nyproduktionen av två höghus med totalt 112 lägenheter på 
Hulta Torg med inflyttning i början på 2020. Dessutom har ombyggnationen av 33 lägenheter på 
Våglängdsgatan slutförts.  
 
AB Sandhultsbostäders nybyggnation av 60 lägenheter i Sjömarken har slutförts och inflyttning 
skedde i mars.  
 
I AB Toarpshus har byggnationen av 50 lägenheter i Dalsjöfors fortsatt, varav 26 lägenheter blev 
inflyttningsklara i september och resterande 24 lägenheter blir klara i april 2020.  
 
Viskaforshem AB har under året påbörjat uppförandet av 13 småhus på Källsprångsvägen i 
Viskafors. 
 
Nedskrivningar 
Det har varit stort fokus på värdering av bolagens anläggningstillgångar i bokslutet då många bo-
lag investerat kraftigt de senaste åren. De flesta bostadsbolagen har låtit göra en extern värdering 
av sina fastigheter under 2019 för att kunna jämföra bokfört värde med marknadsvärdet. Värde-
ringarna visade på ett nedskrivningsbehov av en fastighet i Sandhultsbostäder med 2,9 mnkr och 
av tre fastigheter i AB Bostäder med totalt 59 mnkr. Därutöver har Borås Elnät AB och Borås 
kommuns Parkerings AB gjort nedskrivningar utifrån nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden. 
Detta avseende anläggningstillgångar kopplade till affärsområde Stadsnät med 25 mnkr respektive 
p-huset Vulkanus med 19,7 mnkr. 
 
Tvister 
AB Bostäder i Borås blev under hösten stämda av den entreprenör som färdigställt ombyggnat-
ionen på Våglängdsgatan på grund av obetalda fakturor. Innan stämningen fördes en dialog med 
entreprenören med önskan om att få klarhet i projektets kostnader, men utan att nå framgång då 
entreprenören ville ha betalt före granskning. Ärendet kommer att avgöras av Borås Tingsrätt un-
der våren 2020.  
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Styrning och uppföljning av den kommunala verk-
samheten  
 
 
Kommunen 
 
Ett urval av våra verksamheter presenteras nedan: 

Kultur och fritid 
 

 

 

Händelser under året 

 
Flera internationella konst- och modeutställningar: Balenciaga, Master of Couture samt Gianni 
Versce Retrospective på Textilmuseet. Medusa, The Aalto Natives och Somewhere in Between 
visades på Borås Konstmuseum. 

Stadsteaterns nya scenteknik färdigställdes i början på året. 

Hässlehuset, med lokaler för kulturskoleverksamhet, bibliotek, öppen ungdomsverksamhet och 
medborgarservice, invigdes efter ombyggnation. 

Borås fick utmärkelsen "Årets Håll Sverige Rent - kommun" för femte året i rad. 

En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015 och avslu-
tades 2019. Projektet har tagit fram kunskapsmaterial som kan användas som basverktyg för 
breda målgrupper. 

Bibliotek
12%

Museer och konst
7%

Teater
6%

Kulturskola
8%

Idrottsanläggningar
24%

Bad
8%

Fritidsgårdar
8%

Förebyggande 
arb./folkhälsa

7%

Föreningsbidrag och 
kulturstöd

12%

Politik Adm och övrigt
8%

Fördelning nettokostnad
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U20 EM i friidrott i juli månad var en succé med idel lovord. Ryavallen som friidrottsarena kla-
rade av elddopet som en internationell topparena och står nu rustad för flera större evenemang. 

Under året blev den nya fotbollshallen på Ryda klar att användas. En komplett inomhushall som 
rymmer en fullstor fotbollsplan och läktare för ca 800 personer. 

Verksamhetsmått 

 

Kultur 
Utfall 

2017 
Utfall 

2018 
Utfall 

2019 
Andel kulturaktiviteter 
för barn och unga, % 57 54 52 
 
Antal besökare 
Textilmuseet 52 680 49 076 66 346 
    
Antal elever Kulturskolan 5 475 5 545 5 601 
 
Fritid    
Bidragsberättigade 
ungdomar i föreningar  21 878 21 387 20 923 
 
Antal aktiviteter ungdomar 68 290 62 398 60 218 
Pojkar/flickor %  57/43 57/43 
 
Utnyttjade timmar på  
Borås Arena 2 294 3 103 3 093 
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Vård och omsorg 
 

 
 

Händelser under året 
 
Vård- och äldrenämnden har fattat beslut att införa förenklat beslutsfattande gällande stöd med 
tvätt och städning samt digital guide från och med 1 april 2020. 
 
Under året har Sociala omsorgsnämnden påbörjat dialog kring tillitsbaserad ledning och styrning 
av verksamheten. För att hitta nya innovativa lösningar har en innovationsgrupp tillsats och två 
temadagar har hållits på området.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har startat ett drogfritt stödboende. Akutboendet har för 
första gången varit öppet under sommarhalvåret. 
 
Under 2019 har Arbetslivsnämnden haft åtta stycken skrivna IOP (Idéburet offentligt partner-
skap). Under 2019 var det 1 258 ungdomar som hade feriearbete. 
 
Övervältringen från Försäkringskassan utifrån deras förändrade tolkning av LSS-lagen (Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) har under året inneburit en kostnadsökning för So-
ciala omsorgsnämnden med 10 950 tkr.  
 
 
 

Hemtjänst
38%

Vård- och 
omsorgsboende

28%

Funktionshinder 
25%

Försörjningsstöd
3%

Missbruksvård
6%

Fördelning nettokostnad
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Verksamhetsmått 

 

Vård och äldre 
Utfall 

2017 
Utfall 

2018 
Utfall 

2019 
Antal personer med hemtjänst 2 912 3 123 3 149 
    
Försörjningsstöd    
Antal hushåll med   798 679 708 
försörjningsstöd    
    
Social omsorg    
Antal personer med 915 914 933 
LSS beslut    
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Utbildning 

 

Händelser under året 
 
Reviderad läroplan för förskolan träder i kraft. 

  
Förberedelser med anledning av att Barnkonventionen blir ny lag från årsskiftet 19/20. 

 
Samhällsprogrammet startar en inriktning på Viskastrandsgymnasiet. 

 
Rapporten Framtidens gymnasieskola tas fram. 

 
Sjömarkens om- och tillbyggnad avslutas med inflyttning i januari 2020.  

 

Verksamhetsmått 

 
Utfall    

2017 
Utfall 

2018 
Utfall 

2019 
Liknande 

kommuner 
Förskola      
Antal inskrivna Boråsbarn i förskola 6 050 6 118 6 007  
Barn per personal  5,4 5,3 5,1 5,2* 
     
Grundskola     
Antal Boråselever i grundskola 11 533 11 786 12 302  
Antal elever per lärare 12,3 11,2 11,3 11,5* 
Elever behöriga till gymnasieskola, %  78,5 80,0 79,9 80,2 
     
Gymnasium     
Antal elever i Borås gymnasieskolor 4 388 4 407 4 287  
Elever per lärare i kommunal gymnskola 11,3 11,0 11,9 13,0* 
Examen inom 3 år, komm. skolor, % 72,7 71,9 70,3 63,7 
    * 2018 

Förskola
28%

Fritidshem
5%

Grund- och 
gymnasiesärskola

3%
Grundskola inkl 

förskoleklass
46%

Gymnasieskola
15%

Vuxenutbildning
3%

Fördelning nettokostnad
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Tekniska verksamheter 
 

 
 

Händelser under året 
 
Årets "Håll Sverige rent"-kommun för 5:e året i rad 

Ny julbelysning  

Utbyggnad av busskörfält på Göteborgsvägen 

Utbyte trafiksignalanläggning på Kungsgatan 

Under året har flera stora byggprojekt färdigställts, exempelvis förskolorna Silverpoppeln och 
Marklandsparken, Skogsfrugatan och Gyllingtorpsgatans LSS boende samt Stadsteaterns scentek-
nik.  
 

Verksamhetsmått 
 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Riket 
 
Miljöbilar i kommunorganisationen (%) 66,9 64,2 62,2 

 
45,2 

 
Antal färdtjänsttillstånd/1000 invånare 

 
41 

 
42 

 
41 

 
31 

 
Väghållning huvudgator (kr/m2) 46,04 52,1 55,47 

 

-därav vinterväghållning 23,67 25,91 23,78  
 
Beläggningsunderhåll (m2) 139 601 211 244 179 846 

 

     
Planterade ytor total (m2)  66 341 65 683 65 600  
 
Externt inhyrda verksamhetslokaler (m2) 224 911 229 448 236 308 

 

Beläggningsunderhåll
11%

Vinterväghållning
15%

Skog, naturvård, parker
11%

Persontransporter
33%

Underhåll och 
renovering  

verksamhetslokaler
30%

Fördelning nettokostnad
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Borås 2025 - Strategiska målområden 
Borås 2025 inleds med följande text: 
”Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i fokus. Mö-
ten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och 
idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever människor tillsam-
mans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid 
på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser. 
Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det 
finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det om är bäst för 
en hållbar utveckling.” 
 
Indikatorer – Måluppfyllelse 
Vision och strategi ”Borås 2025” är den övergripande målbilden för hela Borås Stads verksamhet. 
Borås Stads budget är strukturerad efter visionens sju strategiska målområden. Inom varje mål-
område finns ett antal indikatorer som visar om Borås Stad närmar sig visionen. Varje indikator 
är kopplad till ett mätbart målvärde.  
 
I de flesta fall avser indikatorerna en nämnds verksamhet. I de fall indikatorerna avser verksam-
het i flera nämnder ingår i den följande sammanställningen de uppnådda resultaten för kommu-
nen i sin helhet. För att se de enskilda nämndernas analyser och kommentarer till resultaten hän-
visas till nämndernas respektive årsredovisningar. I sammanställningen redovisas indikatorerna 
med uppgifter om måluppfyllelse, utfall 2017 och 2018, mål 2019 samt utfall 2019.  
 

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet) ● 9 

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 
99,9 % av målvärdet) 

♦ 14 

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet) ■  3 

Antal indikatorer vars utfall saknas eller redovisas senare under 2020  - 0 

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige  26 

 
Uppdrag 
I de fall uppdraget finns på flera nämnder ingår i den följande sammanställningen den uppnådda 
statusen för kommunen i sin helhet. För att se de enskilda nämndernas resultat hänvisas till 
nämndernas årsredovisningar. I sammanställningen redovisas uppdragen med status och om upp-
draget ska avslutas eller inte.  
 

Antal genomförda uppdrag ● 42 

Antal delvis genomförda uppdrag ♦ 29 

Antal ej genomförda uppdrag ■  3 

Totalt antal uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige  74 
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Människor möts i Borås 
Visionens text kring målområdet: 
”Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får 
nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.” 
 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 2018 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 
dagar (medelvärde)  17 17 13 17  

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder  221 221 240 221  

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänst-
personalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äl-
dres egna åsikter och önskemål, %.  86 83 92 84 

 

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns 
tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %.  82 81 90 81  

Antal gästnätter i Borås  215 448 216 616 220 000 225 846  

Värdet på indikatorn, personer som en hemtjänsttagare möter,  har tidigare visat utfall för endast egen regin. Nu vi-
sas utfallet för hela Borås Stads verksamhet, dvs. både egen regi och privata utförare. Värdena har ändrats retroaktivt 
fr.o.m. 2017 för att bli jämförbara. 
 
Målvärdet är inte uppnått och resultatet är oförändrat mot 2018. För att uppnå måluppfyllelsen gällande kontinuitet 
är det av vikt att personalen har de kompetenser som finns behov av som exempelvis körkort och medicinska insat-
ser utifrån delegation. Vidare krävs en stabil grundbemanning med hög andel tillsvidareanställda medarbetare och 
färre andel timvikarier. En god schemaläggning efter verksamhetens behov där personalen är indelad i mindre grup-
per knutna till vissa brukare är en annan åtgärd för att uppnå måluppfyllelse. En hemtjänstgrupp har börjat med "tvil-
lingschema", vilket innebär att två medarbetare går omlott med varandra. Att minska frånvaro och att öka trivsel 
bland medarbetarna är en annan viktig åtgärd som främjar en god kontinuitet. 

 
Vård- och äldrenämndens möjligheter att påverka nybyggnation av trygghetsbostäder är begrän-
sade, då kommunen själv inte bygger eller anvisar till trygghetsbostäder, det gör fastighetsä-
garna. Samtidigt är det viktigt för nämndens verksamheter att det finns tillgängliga och attraktiva 
bostäder för äldre. En del av de kommunala bostadsbolagen har signalerat om att bygga fler 
trygghetsbostäder, bland annat Viskaforshem där ett 30-tal lägenheter beräknas vara färdigställda 
till 2021. Även Fristadbostäder och AB Bostäder planerar för drygt 80 trygghetsbostäder klara 
under 2021. 
 
Målvärdet för andel hemtjänsttagare som uppger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och 
önskemål är inte uppnått men har förbättrats något jämfört med 2018. Utbildning i social doku-
mentation har påbörjats under året för medarbetarna i hemtjänsten med utgångspunkt i IBIC (in-
dividens behov i centrum) och grundas på vikten av den äldres delaktighet i sin vård och omsorg. 
Verksamheten ska ta ett omtag om utvecklingen av uppdraget som socialt omsorgsansvarig (kon-
taktperson) då nuvarande arbetssätt inte fungerat som tänkt. 
 
 
Målvärdet för andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd 
från hemtjänsten är inte heller uppnått och resultatet är oförändrat mot 2018. 
Verksamheten ska även här ta ett omtag om utvecklingen av uppdraget som socialt omsorgsan-
svarig och arbetssättet med så kallade tvillingscheman (två medarbetare arbetar omlott) förväntas 
öka trygghetskänslan då relationen till vissa medarbetare förstärks. Välkomstsamtal har införts 
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under året där information om verksamheten ges, och dessa görs på ett strukturerat och informa-
tivt sätt där enhetschef och socialt omsorgsansvarig tillsammans med den enskilde utformar ge-
nomförandeplanen för hur dennes insatser ska utföras. 
 
Några av orsakerna till ökningen av antal gästnätter är att Borås Convention Bureau har vunnit 
hem fler kongresser än tidigare år, och de stora besöksmålen har haft en bra sommar. Borås TME 
har genomfört flera olika stora evenemang under året, t ex U20, EM-kval U17 fotboll, Släktfors-
kardagarna samt Världscupen i Ulricehamn som påverkat beläggningen i januari som vanligtvis är 
en sämre månad statistiskt. Under året har Borås TME tillsammans med hotellen och besöksmå-
len skapat ett flertal olika kampanjer i syfte att generera gästnätter. 
  
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Möjligheten att använda trygghetsvakter ska ut-
redas. 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2018  

LOV-företagens ersättning och vilka regler som 
kan förenklas ska utredas. 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2019 Avslutas 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett in-
terreligiöst råd. Ett interreligiöst råd initierat av 
Borås Stad är ett sätt att erbjuda en mötesplats 
för dialog mellan kommunen och trossamfun-
den. Syftet med ett råd kan vara att lära känna 
varandra, att skapa förståelse för och kunskap 
om varandra samt att ta vara på varandras kun-
skaper och möjligheter i olika frågor. I arbetet 
med att inrätta ett råd, ska hänsyn tas till vad 
den utredning som startade 2018 visar. 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2019 Avslutas 

Utreda ny yta för evenemangsområde Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Söka ny yta för evenemangsområde. Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Trygghetsskapande slyröjning ska utökas. Tek-
niska nämnden får i uppdrag att tillhandahålla 
skogslag för att röja i samverkan med Arbets-
livsnämnden och Fritids- och folkhälso-
nämnden. 

  
Genomfört 

Tekniska nämnden 2018 Avslutas 

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka 
lokaler direkt på nätet i förvaltningens boknings-
system under 2015. Arbetet förutsätter att 
låssystemen till idrotts- och friluftsanläggning-
arna är synkroniserade till bokningssystemet, 
så att anläggningarna blir tillgängliga för hyres-
gästen på den aktuella tiden. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2013 Avslutas  
Eventuellt byte 
av system han-
teras sedvanligt 
i budgetproces-
sen 

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan 
med berörda nämnder samt föreningslivet ut-
reda behov och förutsättningar för att bygga en 
modern evenemangshall på lämplig plats. 

  
Genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2015 Avslutas 
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Uppdrag Status År 
2019 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram en 
friluftsplan för Borås. 

  
Genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2017 Avslutas 
Beslut i särskild 
ordning i KF 

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska 
skapas på Hässleholmen och Norrby. Förstudie 
görs under 2018 i samverkan med Tekniska 
nämnden. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2018  

Ny isyta och samlokalisering med eventuell 
evenemangshall ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019 Avslutas förstu-
dien är klar 

Föreningshus där bland annat kultur- och id-
rottsföreningar utan egen lokal skulle kunna 
dela på utrymme ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019  

Ramnaparken och dess kulturhistoriska bygg-
nader bör bli en större attraktion i Borås. En 
strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder 
ska tas fram. 

  
Genomfört 

Kulturnämnden 2018 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i upp-
drag att, inom ramen för sitt samordningsan-
svar, klargöra samt tydliggöra mandat och befo-
genheter kopplat till biståndsbeslut om sociala 
bostäder. 

 
Genomfört 

Individ- och familje-
omsorgsnämnden 

2017 Avslutas 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i upp-
drag att utreda hur vi på bästa vis kan sam-
ordna bostäder åt de som nu är utanför bo-
stadsmarknaden. 

 
Genomfört 

Individ- och familje-
omsorgsnämnden 

2017 Avslutas 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 
året starta ett drogfritt stödboende för personer 
med missbruksproblematik.  Detta är en viktig 
del för att skapa ett anpassat utbud vilket är 
nödvändigt för att brukare med olika behov ska 
ges förutsättningar att bo genom stöd av interna 
insatser. 

  
Genomfört 

Individ- och familje-
omsorgsnämnden 

2018 Avslutas 

Arbetslivsnämnden ska ta fram kommunövergri-
pande regler för arbetet med och bemötande av 
nationella minoriteter. 

  
Genomfört 

Arbetslivsnämnden 2018 Avslutas 

Arbetslivsnämnden ska i samarbete med Fritid- 
och folkhälsonämnden utreda hur arbetsmark-
nadsinsatser bäst kan användas för att stötta 
föreningslivet. 

  
Genomfört 

Arbetslivsnämnden 2019 Avslutas 
 

Borås Stad ska utreda förutsättningarna för att 
inrätta en stödverksamhet för kvinnor i prostitut-
ion. 

  
Genomfört 

Arbetslivsnämnden 2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Det är viktigt att skapa en meningsfull och aktiv 
fritid när personer inte är på sin dagliga verk-
samhet eller har slutat på denna. Nämnden får i 
uppdrag att utreda hur detta ska utformas för att 
motverka isolering och stillasittande. 

  
Genomfört 

Sociala omsorgs-
nämnden 

2019 Avslutas 
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Uppdrag Status År 
2019 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Redovisning ska göras om vilka åtgärder som 
vidtas för att nå målvärdet på indikatorn ”Perso-
ner som en hemtjänsttagare möter, antal/14 da-
gar (medelvärde)”. 

 
Genomfört 

Vård- och äldre-
nämnden 

2019 Avslutas 

Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för 
äldre ska utvecklas. Gärna i samverkan med ci-
vilsamhället. 

 
Genomfört 

Vård- och äldre-
nämnden 

2019 Avslutas 

 
 
Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Visionens text kring målområdet: 
”Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att 
utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.” 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 2018 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de läm-
nar sitt barn på förskolan, %.  96 96 100 96  

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel 
barn (%)  - 74 97 81  
Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nat-
ionellt gymnasieprogram, %.  79 80 90 80  

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.  213 222           222 220  

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, 
åk 4-9, %.  92 88 100 87  

Andel elever som känner sig trygga i gymnasiesko-
lan, %.  95 96 100 95  

Andel elever med högskoleförberedande respek-
tive yrkesexamen.  93 93 93 91  
Andel barn och unga som inte lever i hushåll med 
försörjningsstöd; %.  97 98 98 99  

 
Resultatet av 2019 års klimatenkät visar att 96 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner 
sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett 
över en femårsperiod är resultatet konstant samtidigt som andelen vårdnadshavare som svarat på 
enkäten ökat för varje år.  

Under 2019 fick 81 procent av barnen plats på förskola på önskat placeringsdatum. I genomsnitt 
fick de barn som inte fick plats vänta i 15 dagar. För att kunna erbjuda så många barn som möj-
ligt plats på önskat datum har förvaltningen under året fokuserat på att göra handläggningen så 
effektiv som möjligt.  
 
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 80 procent av eleverna i årskurs 9 nådde gym-
nasiebehörighet, vilket ligger på samma nivå som 2018. Det finns flera orsaker till brister i 
måluppfyllelsen. En förklaring är segregationen vilken leder till stora variationer i resultaten mel-
lan olika skolor, där bland annat elevernas språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om 
de olika elevgrupperna vore mer integrerade. Elevers frånvaro är ytterligare en faktor som har 
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stor betydelse för bristande måluppfyllelse. Inom ramen för arbetet med Kvalitetsrapport Under-
visning och resultat, övervägs åtgärder inom områdena elevers frånvaro, elevers språkutveckling 
samt pojkars måluppfyllelse. 
 
Målvärdet för elevernas meritvärde har inte uppnåtts och utfallet är 2 poäng lägre jämfört med 
2018. Analys av orsaker och åtgärder som övervägs är enligt kommentarerna för gymnasiebehö-
righet ovan. 
 
Målvärdet för upplevd trygghet i åk 4 till 9 är inte uppnått och resultatet ligger på samma nivå 
som 2018. Orsaker till låg måluppfyllelse är brister i det hälsofrämjande och förebyggande arbe-
tet, samt i det åtgärdande arbetet mot kränkningar, konflikter och mobbning. Kontinuitet i led-
ning och personalgrupper har betydelse. Genom den finns förutsättningar för stabilitet i bemö-
tande, goda relationer, rutiner, regler, organisering och normer. Åtgärder för förbättrat förebyg-
gande och hälsofrämjande elevhälsoarbete genomförs. Ytterligare insatser för att förbättra arbetet 
kring kränkande behandling planeras, liksom utbildning av pedagoger i normkritik och förebyg-
gande av extremism. 
 
Målvärdet för upplevd trygghet i gymnasiet är inte heller uppnått. Utgångspunkten för fortsatt ar-
bete är utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås och skolornas egna utvecklingsplaner. Varje 
skola och skolenhet analyserar sitt resultat och vidtar åtgärder i enlighet med angivna planer och 
gjorda analyser. 
 
Utfallet för andelen elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen efter läsåret 
2018/19 var 91 procent, vilket är under det satta målvärdet. Målsättningen är att ytterligare höja 
andelen elever, från en redan hög nivå,  som avslutar sin gymnasieutbildning med en examen. Ar-
betet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplanen Bild-
ningsstaden Borås 2016-2021. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, beskriva 
och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena (Det goda 
lärandet/Systematisk kvalitetsarbete/Värdegrund) och som är av vikt för att öka elevernas 
måluppfyllelse. Trenden över tid är att Borås Stads kommunala gymnasieskolor ligger i nivå 
med rikssnittet gällande andel elever som går ut med en gymnasieexamen. Bakgrunden till de 
goda resultaten är skolorna/skolenheternas målmedvetna uppföljning och analys av elevernas re-
sultat samt de skolspecifika insatser som satts in för att höja måluppfyllelsen. Exempel på genom-
förda aktiviteter är betygsanalyser på verksamhetsnivå i syfte att säkra en rättssäker bedömning 
samt kvalitetshöjande insatser kopplade både till de skol- och arbetsplatsförlagda delarna av ut-
bildningen.  
 
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser, bland annat med den alternativa arbetsmarknaden, 
växla bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjnings-
stöd. Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever 
med ekonomiskt bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta 
barnets bästa och dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet 
eller inte.  
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

En översyn av ersättningen till friskolor med till-
hörande fritidshem samt ersättningen till de fri-
stående förskolorna ska göras under 2015 i 
syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor mel-
lan den kommunala skolan och de fristående 
aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en över-
syn av ersättningen till skolor där ersättningen 
följer de enskilda eleverna. 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 Avslutas 

Möjligheten att inrätta ett sökbart bidrag för för-
eningar med verksamhet i socioekonomiska 
områden, som underlättar för fler att få åka med 
på läger, tävlingar och cuper, ska utredas. 

  
Genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019 Avslutas 

Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så 
att deras möjlighet att delta i föreningslivet ökar 
ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019  

Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna 
sommartid ska utredas. 

  
Genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur 
fler föreningsdrivna fritidsgårdar kan starta. 

 
Genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för 
barn till föräldrar som är föräldralediga eller ar-
betslösa ska utredas. 

  
Genomfört 

Förskolenämnden 2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets 
riktlinjer, för barngruppers storlek, ska nås. 

  
Genomfört 

Förskolenämnden 2019 Avslutas 

Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler som 
Kulturskolan Simonsland ska utredas av Grund-
skolenämnden i samverkan med övriga berörda 
nämnden. 

  
Genomfört 

Grundskolenämn-
den 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Det aktiva skolvalet ska följas upp och utveck-
las under 2019. 

  
Genomfört 

Grundskolenämn-
den 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Ordningsregler, där frågan om mobiltelefoner 
hanteras, ska finnas på varje skola. 

  
Genomfört 

Grundskolenämn-
den 

2019 Avslutas 

Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i 
svenska. 

  
Genomfört 

Grundskolenämn-
den 

2019 Avslutas 

39



Uppdrag Status År 
2019 

Ansvarig 
nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Samverkan mellan näringsliv, högskola och 
gymnasieskola ska utvecklas under 2019. 

  
Genomfört 

Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Elevresor för gymnasieelever som har begrän-
sad tillgång till kollektivtrafik ska utredas. 

  
Genomfört 

Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Behovet av en resursfördelningsmodell för gym-
nasieskolan ska utredas. 

  
Genomfört 

Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

 
 
Företagande växer genom samverkan 
Visionens text kring målområdet: 
”Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och 
andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.” 
 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 2018 

Borås Stad ska vara bäst av landets femton största 
kommuner när näringslivet betygsätter hur det är 
att driva företag i sin kommun.  3 2 1 5  

Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) - To-
talt, Nöjd Kund Index  66 74 71 72  

 
Målet är att Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när näringslivet betyg-
sätter avser kommuner med fler än femtio tusen invånare och målvärdet är inte uppnått. 
 
Trenden företagsklimat enl öppna jämförelser ser god ut. Slutligt värde för 2019 redovisas av Sve-
riges Kommuner och regioner (SKR) i april 2020. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en etable-
ringspolicy. 

 
Delvis  
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017 Avslutas  
Fastställd av 
KF  
2020-02-20  

Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska 
revideras så att servering som längst medges 
till klockan 02:30. 

  
Genomfört 

Miljö- och konsu-
mentnämnden 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 1 

 
 
Livskraftig stadskärna 
Visionens text kring målområdet: 
”En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende, 
handel och upplevelser.” 
 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 20178 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullstän-
diga handlingar som fått beslut senast 8 veckor ef-
ter ansökan, %.  81 98 100 99  

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder  0 0 37 33                   

 
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett 
flertal ändringar i rutiner och arbetssätt har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland an-
nat följs samtliga pågående ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna 
hanteringen har automatiserats. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna 
hanteras med så kort handläggningstid som möjligt. Medianvärdet för handläggning av komplett 
ansökan låg på 2,7 veckor.  
 
Antal nyproducerade lägenheter är något lägre än målvärdet. Det har under året färdigställts lä-
genheter på Våglängdsgatan 19. Bolaget har under kommande år fler lägenheter som blir färdig-
ställda vilket gör att värdet för nästkommande år kommer vara högre. 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtät-
ningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen. 
I strategin ska bland annat ingå en konkretise-
ring av vad som krävs för att nå upp till vision-
ens mål om tredubblat invånarantal i stadskär-
nan till 2025, vilka gröna lungor som behöver 
värnas särskilt, en inventering av lufttomter 
samt förslag på lokalisering av framtida höga 
hus. 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 Avslutas 
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Uppdrag Status År 
2019 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presen-
tera ett förslag på hur fler bostäder kan byggas 
längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralor-
ten Borås. 

Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan 
med berörda nämnder, att under 2018 fastställa 
en plats och starta miljöutredning för ett samlat 
skyttecentrum i Borås 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2018 Avslutas 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas 
fram.  

Ej genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås 
Parkerings AB införa ett parkeringsledningssy-
stem till årsskiftet 2015/16. 

  
Genomfört 

Tekniska nämnden 2015 Avslutas för 
den del som 
avser Tekniska 
nämnden 

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås 
Parkerings AB införa ett parkeringsledningssy-
stem till årsskiftet 2015/16. 

Delvis  
genomfört 

Kommunala bolag 2015  

Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2018 
ta fram en åtgärdsplan för trygghetsskapande 
åtgärder i parker, gångstråk och gångtunnlar 

  
Genomfört 

Tekniska nämnden 2018 Avslutas 

Tekniska nämnden ska i samarbete med Kultur-
nämnden utreda hur en allmän upprustning/ut-
veckling av Annelundsparken kan ske, där det 
gröna i området värnas i relation till kulturen – 
växtligheten ska vara i fokus. 

  
Genomfört 

Tekniska nämnden 2019 Avslutas 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i 
Annelundsparken ska utredas av Kulturnämn-
den i samarbete med Tekniska nämnden, där 
det gröna i området värnas i relation till kulturen 
– växtligheten ska vara i fokus. 

  
Genomfört 

Kulturnämnden 2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

 
 
Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
Visionens text kring målområdet: 
”Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.” 
 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna  
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 2018 

Andel hushåll och företag som har tillgång till bred-
band om minst 100Mbit/s, %  74 80 80 82                   

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostä-
der, Viskaforshem, Sandhultsbostäder och 
Toarpshus  15 0 85 86  
Andel närproducerade livsmedel, %  - - 20 22  
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Antal nyproducerade lägenheter är enligt målvärdet. Det har under året färdigställts lägenheter i 
Dalsjöfors och Sjömarken. Under kommande år kommer flera byggprojekt att vara igång, men 
antalet färdigställda lägenheter 2020 kommer att vara lägre jämfört med 2019. 
 
Utfallet för närproducerade livsmedel har nu blivit möjligt att mäta i kostverksamhetens uppfölj-
ningssystem Compare och utfallet för staden totalt är 22 procent. Koncerninköp har tillsammans 
med den kommungemensamma kostverksamheten kodat alla livsmedel som enligt Borås Stads 
definition räknas som närproducerade (15 mils radie). Distributionscentralen kan komma att öka 
möjligheten för producenter/leverantörer att lämna anbud i kommande upphandlingar. 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna  
Uppdrag Status År 

2019 
 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Vägföreningars/samfälligheters huvudmanna-
skap ska utredas med utgångspunkt från tidi-
gare gjord utredning. 

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Införandet av en distributionscentral enligt för-
slag från Tekniska nämnden ska påbörjas un-
der 2016 i den takt som tillgängliga medel tillå-
ter. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2016 Avslutas 

 
 
Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
Visionens text kring målområdet: 
”Goda resvanor och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på mil-
jön.” 
 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna  
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 
utreda ”framtidens kollektivtrafik” och att ta ett 
helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplane-
ringen som är påbörjad och infogad i en trafik-
strategisk utredning. 

 Delvis  
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 Avslutas på-
gående arbete 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
cykelstrategi.  Delvis 

 genomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

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

 
Delvis ge-
nomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

Utveckling och förbättring av närtrafiken på 
landsbygden ska utredas.  Delvis 

 genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utre-
das.  Delvis 

 genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  
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Uppdrag Status År 
2019 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen ska utreda införandet av an-
ropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik, även 
på helger. 

 Delvis  
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Lokalförsörjningsförvaltningen ska åt alla för-
valtningar inventera möjligheten att erbjuda in-
omhusparkering för anställdas cyklar, och även 
möjlighet att erbjuda elcykelladdning. 

  
Genomfört 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

2018 Avslutas 

Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cy-
keluthyrning som är tillgänglig för allmänheten, 
med sikte på både arbetspendling och turister. 

  
Genomfört 

Tekniska nämnden 2016 Avslutas 

Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några 
platser i centrala staden med möjlighet att ladda 
elcyklar och elmopeder. 

  
Genomfört 

Tekniska nämnden 2017 Avslutas 

Elparkeringsplatser ska finnas även på gatu-
mark   

Genomfört 
Tekniska nämnden 2018 Avslutas 

 
 
Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
Visionens text kring målområdet: 
”En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälso-
sam och god miljö.” 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna  
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 2018 

Total energiproduktion från solenergi, mwh  118 118 220 230  

Andel ekologiska livsmedel, %.  -         - 50 43  

 

Utfallet för andelen ekologiska livsmedel är totalt  för staden 43 procent vilket innebär att målvär-
det inte uppnåtts. Flera av nämnderna anger att livsmedelspriserna kraftigt har ökat från 1 maj 
2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade livsmedelspriserna kan framförallt här-
ledas till finansieringsmodellen för distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss 
ambitionsnivå vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upp-
handlade som ekologiska, exempelvis mejeriprodukter. Prisökningarna innebär en utmaning för 
verksamheten att under 2020 bibehålla eller öka andelen ekologiska livsmedel.  

 
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna  
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015  

En utredning om att minska användningen av 
engångsartiklar ska genomföras  Delvis 

 genomfört 

Kommunstyrelsen 2018  
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Uppdrag Status År 
2019 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2018  

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram.  
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2019 Avslutas 

Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att ut-
reda vilka fastigheter i kommunens befintliga 
bestånd som lämpar sig för installation av sol-
celler. 

 Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

2019  

Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en 
samägd solcellsanläggning, där såväl företag, 
föreningar och privatpersoner ska kunna köpa 
andelar. Detta skall förtydligas som en föränd-
ring i bolagets ägardirektiv och fastställas på 
bolagsstämma. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunala bolag 2018  

 
 

Ekonomi och egen organisation 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna  
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 2018 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio 
månader under kalenderåret  492 414 425 399  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  7,4 7,4 7,2 7,3  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsar-
beten.  407,9 446,6 400 430,3  

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårds-
bidrag %.  32 31 35 40  

 
Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av Sveriges Kommuner och Reg-
ioner (SKR), där syftet är att minska antalet hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksam-
heten arbetar för att fler personer ska bryta sitt långvariga bidragsberoende och att fler barn ska 
ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete och att färre personer hamnar i utanförskap. 
 
Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller gått vidare till 
studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför den ordi-
narie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bland annat den alternativa arbetsmarknaden är 
en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av försörj-
ningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd 
är att växla bidrag mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt bidragsberoende till nå-
gon form av lönearbete.  
 
Den totala sjukfrånvaron har under några år legat relativt konstant. Den sjunker i år men når inte 
kommunfullmäktiges mål. Förhållandet mellan den längre sjukfrånvaron över 60 dagar och den 
korta upptill 14 dagar har inte förändrats. Statistiken visar att sjukfrånvaron minskar för dem som 
är 30 år och äldre men ökar bland de medarbetare som är 29 år och yngre. De yngre männen är 
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de som står för den största ökningen. Borås Stad behöver i sitt arbete med att minska sjukfrånva-
ron arbeta för ge medarbetare förutsättningar att vara närvarande  på arbetsplatsen, även när ar-
betsförmågan är nedsatt. Att vara i arbete är i sig en friskfaktor.  
 
Andelen timavlönade har minskat med drygt 16 årsarbeten. Vård- och äldreförvaltningen står för 
stor del av sänkningen. Behovet av timavlönade påverkas av flera faktorer som sjukfrånvaron 
(framför allt korttidsfrånvaron), tillfällig vård av barn och semester. Om ersättare behövs bedöms 
vid varje enskilt tillfälle. Vid en allt för restriktiv hållning riskerar man såväl ökad sjukfrånvaro 
som ökad personalrörlighet bland övriga medarbetare. Det är framför allt inom det pedagogiska 
området samt inom vård och omsorg som de flesta  timavlönade medarbetare finns. 

 
Målsättningen för den nya indikatorn friskvårdsbidrag var att 40 procent av medarbetarna skulle 
nyttja bidraget. Det uppnåddes och ökningen i antalet medarbetare är nästan 500 personer. De 
flesta förvaltningarna har kommit upp i nivå med fullmäktiges mål, endast tre förvaltningar ligger 
strax under.  Två bidragande orsaker till att fler valt att nyttja förmånen är ett ökat friskvårdsbi-
drag från 1 500 till 2 000 kr per år i kombination men att bidraget nu täcker hela skatteverkets 
ramverk av godkända aktiviteter.  
 
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna  
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads 
campingverksamhet säljs alternativt läggas ut 
på entreprenad under 2015. Marken ska ej säl-
jas. 

 
Ej genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 Avslutas 

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av 
Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entre-
prenad. 

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 Avslutas  
Behandlades i 
KF  
2020-02-20 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsätt-
ningarna för att införa utmaningsrätt i lämpliga 
verksamheter senast halvårsskiftet 2016. 

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2015  

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

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upp-
handlingsverksamhetens prissättning till nämn-
der och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra 
nytta av de vinster som kan uppstå vid upp-
handlingar. 

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

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

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2015  

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

 
Ej genomfört 

Kommunstyrelsen 2016  
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Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhet är en mänsklig rättighet som handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska 
ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i livet. Borås Stad ska vara ett föredöme när det 
gäller jämställdhet och samtliga kommunala verksamheter ska genomsyras av ett jämställdhetsper-
spektiv. Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla det nationella jämställdhetsmålet att kvin-
nor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, samt de sex delmålen vilka 
listas nedan: 

-Jämn fördelning av makt och inflytande.  

-Ekonomisk jämställdhet.  

-Jämställd utbildning. 

-Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

-Jämställd hälsa.  

-Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Vidare är Borås Stad sedan 2009 anslutet både till CEMR – den europeiska deklarationen för jäm-
ställdhet på lokal och regional nivå och som bygger på sex grundprinciper vilka är: 

-Jämställdhet är en grundläggande rättighet.  

-För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden be-
kämpas.  

-Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett 
demokratiskt samhälle. 

-Avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet 

-Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionen verksamheter är nödvändiga för att främja 
jämställdhet.  

-Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsar-
betet ska nå framgång.  

I september 2014 undertecknade Borås Stad avsiktsförklaringen för ett Jämställt Västra Götaland 
och anslöt sig därmed till den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering 2014-2017 
samt 2019-2020. Jämställdhetsintegrering i Borås Stad ska utgå från den länsövergripande strategins 
tre målområden: 

-Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – förutsättningar för arbete, föräldraskap, utbildning, 
politiskt inflytande och jämställd regional tillväxt. 

-Makt och hälsa – jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 
fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa, tillgången till idrott samt kultur- 
och föreningsliv. 

-Makt och mäns våld mot kvinnor – med fokus på våld i nära relationer, våldsförebyggande åtgär-
der samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd. 
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Utifrån detta har det fattats beslut om att alla Borås Stads förvaltningar och bolag ska ta fram egna 
planer för jämställdhetsintegrering som bland annat ska innehålla verksamhetens behov av insatser, 
åtgärder och utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget. Flera av förvaltning-
arna har under året arbetat med framtagandet av dessa handlingsplaner.  

Under året ska nämndens intention från budgeten kring jämställdhetsarbetet följas upp genom att 
beskriva vilka effekter nämnden hittills har uppnått eller önskar att uppnå inom området. Fokus är 
att beskriva hur det dagliga arbetet kring jämställdhet bedrivs eller har förändrats inom verksam-
heten, dels pågående eller planerade projekt med anknytning till jämställdhetsfrämjande utveckling. 
Nedan följer bra exempel på aktiviteter som genomförts i nämnderna under året. 

Tekniska nämnden har renoverat ett antal lekplatser under 2019 och de är planerade och utformade 
ur genusperspektiv och tillgänglighetsanpassade. Belysning av gator, lekplatser och parker skapar 
en tryggare miljö för alla och förvaltningen har under året kontinuerligt sett över de delar som kan 
upplevas mörka och otrygga för stadens medborgare och åtgärdat otrygga platser. Projektet Vin-
tercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som transport-
medel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder sig 
deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön 
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar efter-
strävas. 2019 var det 68 personer som ansökte om att få bli vintercyklist och av de sökande var det 
20 kvinnor och 20 män som fick sin cykel vinterutrustad. 

Fritids- och folkhälsonämnden valt att genomföra satsningar när det gäller stöd till föreningslivet, 
våldsprevention och arbetet med statistik. Alla som arbetar i den öppna ungdomsverksamheten har 
fått en grundutbildning i våldsprevention och genomförändrande ansats. Vidare har enheter inom 
verksamheten fått handledning i våldsförebyggande arbete, vilket ger stöd i jämställdhetsarbetet. 
Arbetet med jämn könsfördelning på de öppna mötesplatserna har gett goda resultat och arbetet 
fortsätter. 

Kulturnämnden arbetar målmedvetet med jämställdhetsfrågor i alla förvaltningens verksamheter. 
Exempel på detta är att Kulturskolans verksamhet bedriver kostnadsfri verksamhet på åtta grund-
skolor där det går många elever med svag socioekonomisk bakgrund. Kulturskolan strävar efter att 
ge alla barn och ungdomar en likvärdig möjlighet att delta i verksamheten och som elev ska man 
kunna vara den man är och känna sig välkommen som den man är. 

Förskolenämnden har under 2019 påbörjat implementering av en värdegrundsplattform för verk-
samheten. Med hjälp av den kan verksamheten ytterligare utveckla sitt arbete med bland annat 
jämställdhetsperspektivet. Värdegrundsplattformen tar även upp demokrati i förskolan och infly-
tande och delaktighet. En del av plattformen berör också det förebyggande och främjande arbetet 
mot kränkande behandling och aktiva åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i arbetet med att utreda hur gymnasieskolan ska 
organiseras i framtiden genomfört en analys av hur eleverna fördelar sig på olika skolor. Utred-
ningen ger underlag för hur en jämnare könsfördelning kan åstadkommas på skolorna för att mot-
verka att det finns utpräglade pojk- respektive flickskolor. Vidare har nämnden arbetat fram rutiner 
för att främja närvaro och åtgärda frånvaro. Under läsåret 19/20 arbetar förvaltningen med att följa 
upp könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för 
en fördjupad analys. 

Sociala omsorgsnämnden har fortsatt arbetet med VIP (Viktig Intressant Person) som är en vålds-
förebyggande kurs som stärker självkänslan. Kursen vänder sig till dig med psykisk eller intellektuell 
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funktionsnedsättning. Under 2019 påbörjades 9 VIP-kurser. Nämnden arbetar också aktivt med 
att öka medarbetarnas kompetens i verksamheterna kring hantering av situationer vid våld i nära 
relationer. 

Vård- och äldrenämnden har under 2019 tagit fram rutin för våld i nära relation. Rutinen beskriver 
vad våld i nära relation är, vilket ansvar förvaltningen har, vilket stöd som kan ges samt hur chefer 
och medarbetare bör agera. Det har även tagits fram en rutin om kontaktvägar för samverkan med 
Arbetslivsnämndens Relationsvåldsenhet. Under 2020 ska rutinerna göras kända i verksamheterna 
och kompetensutvecklingsinsatser för olika personalkategorier påbörjas. 

 
Bolagen 
Borås Stads bolag utgör delar av den kommunala organisationen. Syftet med ägandet av bolagen 
är att bolagen tillsammans med stadens övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess 
invånare samt för att förverkliga kommunala ändamål.  
 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Bolagen ska genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås 
Stad och på sätt som stöder visionen.  
 
Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen, med synsättet att det i princip inte är 
någon skillnad i ägarstyrningen mellan en nämnd och ett bolag. Ägarstyrningen sker med utgångs-
punkt från årsstämma, bolagsordning och ägardirektiv. Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av 
Borås Stadshus AB samt de bolag som inte ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har 
dock gett Kommunstyrelsen mandat att uppdra åt Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för 
övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägar-
styrning av stadens bolag i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv med utgångspunkt i bola-
gens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda direk-
tiv och uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av Kommunfullmäktige samt 
föreliggande gemensamma ägardirektiv.  
 
Bolagens årsredovisningar föreläggs för Kommunfullmäktige samtidigt som kommunens årsredo-
visning. För aktiebolagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av årsstämmorna. För kom-
munalförbunden Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kom-
munalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlemmar att besluta om ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionen.  
 
I samband med granskningen av årsredovisningarna gör Kommunstyrelsen den lagstadgade pröv-
ningen om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Internbanken  
 
Det övergripande målet med finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till 
en god ekonomisk hushållning främst genom att säkerställa betalningsförmågan och trygga till-
gången på kapital. 

 
Finansverksamheten bedrivs utifrån Kommunfullmäktiges styrdokument ”Riktlinjer för finans-
verksamheten – Borås kommunkoncern”. Enligt dessa riktlinjer ska det under Kommunstyrelsen 
finnas en internbank. Internbanken, som är samma juridiska enhet som Borås Stad, ansvarar för 
kapitalbindningen och gör all upplåning för kommunkoncernen. Internbanken eftersträvar att 
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låna ut till kommunens bolag till en marknadsmässig räntesats. Fr o m mars 2017 har internban-
ken övertagit ansvaret för räntebindningen från bolagen. Dock påverkas inte bolagens befintliga 
räntederivat utan dessa får löpa till förfall. 
 
Internbanken inkommer månadsvis med en finansrapport till Kommunstyrelsen.  
 
Verksamheten under 2019 
Under året har Borås Stad behållit sin rating på AA+ från kreditvärderingsföretaget Standard & 
Poor. Kommunen har en rating främst för att få full tillgång till kapitalmarknaden, dels genom 
kortfristig upplåning i ett certifikatsprogram, och dels genom långfristig upplåning i ett obliga-
tionsprogram.  
 
Internbankens upplåning sker främst genom extern upplåning samt till en mindre del inlåning 
från de bolag och förbund i kommunkoncernen som har positiv kassa. Den externa upplåningen 
består främst i emissioner av certifikat och obligationer på kapitalmarknaden samt finansiering 
hos Kommuninvest. Internbankens upp- och utlåning uppgick 2019 till följande: 
 
Internbankens upp- och utlåning   mnkr 

 2018-12-31 2019-12-31 Förändring 

Internbankens utlåning till bolagen * 8 258,5 9 368,8 1 110,3 

Internbankens upplåning, intern -213,7 -73,7 140,0 

Internbankens upplåning, extern * -8 044,8 -9 295,1 -1 250,3 
* varav 195,1 mkr (få 194,8) avser direktfinansiering mellan bolag och bank. 
 
Internbankens utlåning till Borås Energi och Miljö AB ökade med ca 585 mnkr under året varav 
250 mnkr till. Utlåningen till AB Bostäder ökad med 265 mkr. Dessutom ökade utlåningen till 
Borås Elnät AB med ca 130 mnkr, AB Toarpshus med 70 mnkr och Borås kommuns Parkering 
AB med ca 75 mnkr. 
 
Internbankens resultat  mnkr 

 2018 2019 

Ränteintäkter utlåning till bolagen* 87,5 110,5 

Räntekostnad internbankens upplåning -63,1 -80,9 

Internbankens administrativa omkostnader -1,6 -1,7 

Resultat Internbanken 22,8 27,9 
* Räntesättning för att åstadkomma marknadsmässig utlåning till bolagen.  
 
 
Nyckeltal: 2018 2019 

Genomsnittlig marknadsränta,  
3 mån STIBOR, % 

-0,40 -0,03 

Genomsnittlig reporänta, Riksbanken, % -0,50 -0,26 

Genomsnittlig ränta upplåning, %*) 1,18 1,14 

Genomsnittlig ränta utlåning till bolagen, %*) 1,72 1,55 

Kapitalbindning per 31 december, år 6,24 5,95 
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Nyckeltal: 2018 2019 

Räntebindning per 31 december, år 6,32 6,04 
*) Inklusive koncernens samtliga räntederivat 
 
Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer ska prissättningen på utlåningen till stadens bolag baseras 
på marknadsmässiga villkor. Detta har sin grund i lagstiftning för allmännyttiga kommunala bo-
stadsbolag och EU: s konkurrenslagstiftning. Under året har varje bolag betalat ett individuellt 
satt marknadsmässigt pris utifrån sina förutsättningar och andel konkurrensutsatt verksamhet. 
 
 
Avstämning mot finanspolicy, exklusive EMC 
 

 
 

Ränte och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall

Kapita lbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,4 år Ja 
Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,5 år Ja 

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall

Ränteförfa l l < 1 år 0% - 50% 32% Ja 

Mål Kapitalförfall Likviditet Utfall

Likvidi tets täckning 12M >100% 2 552 Mkr 3 361 Mkr* Ja 
*Inkluderar checkkredit uppgående till 400 Mkr

Derivatinstrument

Rating Tillåtet marknadsvärde Utfall

AAA < 250 Mkr - Ja 
AA- < 150 Mkr -11,1 Mkr Ja 
A- < 100 Mkr -12,4 Mkr Ja 
BBB- < 50 Mkr -,8 Mkr Ja  *

*Affären gjordes för ca 10 år sedan, då RBS hade godkänd rating. Inga nya affärer får ingås med motparter med lägre rating än A-.

132%

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställ-
ning 
 
God ekonomisk hushållning 
Från och med budget 2006 gäller kommunallagens förändrade regler om ”God ekonomisk hus-
hållning” i Borås Stad. Detta innebär att det för ekonomin och verksamheten ska anges mål och 
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I Borås Stad har det under flera 
år arbetat med finansiella nyckeltal för att analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna 
analys har sedan legat till grund för vilket verksamhetsutrymme kommunen kan tillåta inom fast-
ställda finansiella mål. Detta har varit en framgångsrik och politiskt accepterad princip som lett till 
att kommunens resultat legat på en sådan nivå att balanskravet inte äventyrats. Vad gäller denna del 
har de nya lagkraven inte inneburit några större förändringar mer än att de fokuserade finansiella 
målen tydligare lyfts fram tydligare. Fr o m 2008 har kommunen inlett arbetet med att även ta ett 
samlat grepp om de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen. Dessa redovisas i ett särskilt 
avsnitt. 
 
En god ekonomi är ett viktigt mål för Borås Stad. En god ekonomi är ett grundläggande villkor 
för att kunna uppnå de sociala eller välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens 
verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett hinder eller en begränsning för kommunen, när 
det gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell 
utveckling är därför en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas. 
 
De övergripande finansiella nyckeltal som Borås Stad primärkommun idag förhåller sig till är årets 
resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag samt soliditet.  
 
Enligt kommunallagen ska Kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning och det pågår ett arbete med att arbeta fram och implementera sådana riktlinjer i Borås Stad 
och som avses att gälla för hela kommunkoncernen.  
 
Resultat och ekonomisk ställning 
 
Kommunkoncernen 
 
Nyckeltal kommunkoncernen, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015 
Resultat före skatt 88 380 -36 586 298 
Resultat i % av intäkter, skatter och bidrag 0,9% 3,6% -0,4% 6,2% 3,5% 
Verksamhetens nettokostnader 6 292 5 821 6 047 5 125 5 044 
Soliditet 33% 34% 37% 40% 39% 
Soliditet inkl pensionsåtaganden inom linjen 25% 25% 26% 25%   
Balansomslutning 18 603 17 630 15 203 14 190 13 005 
Nettoinvesteringar 2 048 3 002 2 426 1 843 1 371 
Självfinansieringsgrad 41,7% 31,0% 39,4% 66,6% 61,5% 
Långfristig låneskuld 6 971 5 806 4 877 3 696 5 331 
Antal anställda 11 038 11 006 10 754 10 873 10 518 
2018 och 2019 redovisas årets skattekostnad inte separat utan ingår i nettokostnader       

Det sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 88 mnkr. En-
skilt före eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 99 mnkr, bolagskoncernen Borås 
Stadshus 14 mnkr och bostadsbolagen -20 mnkr. Omsättningen för kommunkoncernen uppgick 
till 9,9 mdkr. Enskilt före eliminering av koncerninterna poster uppgick primärkommunens om-
sättning till 8,2 mdkr och bolagens till 2,1 mdkr.  
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Det sammanställda resultatet är 292 mnkr sämre än 2018. Främst beror resultatförsämringen på 
att primärkommunen redovisar ett resultat som är 219 mnkr sämre än 2018, då höga realisations-
vinster stärkte resultatet. Dessutom redovisar både stadshuskoncernen och bostadsbolagen be-
tydligt lägre resultat än föregående år, till stor del på grund av nedskrivningar av anläggningstill-
gångar. Nedskrivningarna uppgår totalt till 106,6 mnkr fördelat på fyra bolag och avser flera fas-
tigheter, ett parkeringsgarage samt anläggningar kopplade till tidigare års fiberutbyggnad.  
 
Totalt har koncernbidrag getts/mottagits inom koncernen Borås Stadshus AB på 74 mnkr avse-
ende 2019 års resultat.  
 
Borås Stad gav under 2017 ett aktieägartillskott på 450 mnkr till Borås Stadshus AB, som i sin tur 
gav ett aktieägartillskott på samma belopp till Borås Energi och Miljö AB. Syftet med tillskotten 
var att stärka och säkra Borås Energi och Miljö AB:s ekonomiska ställning till följd av den ned-
skrivning som bolaget behövde göra för sin fjärrvärmeverksamhet. Någon ytterligare nedskriv-
ning har inte behövt göras sedan dess.   
 
Bolagen står sammantaget för en betydande del av kommunkoncernens totala balansomslutning 
på 18,6 mdkr. Om justering görs för internbankens upp- och utlåning, som syftar till att förse bo-
lagen med finansiering, utgör bolagens balansomslutning 62 % av totalen. Enskilt största balans-
räkningar bland bolagen har Borås Energi och Miljö AB 5,1 mdkr, AB Bostäder i Borås 3,6 mdkr 
och Borås Elnät AB 1,5 mdkr. Dessa tre bolag utgör tillsammans en betydande andel, cirka 80 %, 
av den totala bolagsvolymen.    
 
Den sammanställda soliditeten exklusive pensionsåtaganden utanför balansräkningen uppgick 
2019-12-31 till 33 % (25 % inklusive pensionsåtaganden). Den ökade balansomslutningen till 
följd av stora investeringar gör att soliditeten försämrats något.  
 
Under 2019 har pensionsåtagandet utanför balansräkningen, den så kallade ansvarsförbindelsen, 
minskat genom försäkringsinlösen av pensionsrätt. Med åtgärden överlåter kommunen betydande 
risker i pensionsåtagandet såsom livslängdsrisk och ränterisk till försäkringskollektivet. Värdesäk-
ringen av de inlösta pensionerna bedöms också hanteras på ett bättre sätt genom den företagna 
försäkringslösningen. Genomförd försäkringsinlösen har dock minskat Borås Stads likviditet. 
 
Årets investeringar uppgår till 2 mdkr. Då självfinansieringsgraden, den del av investeringarna 
som har finansierats med pengar som verksamheten har genererat, endast är 41,7 % har större 
delen lånefinansierats. Det syns på den långfristiga låneskulden som har ökat med 1,2 mdkr sedan 
2018.    
 
Eftersom verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investe-
ringar och en hög andel lånefinansiering, är det av vikt att analysera resultat och finansiell ställ-
ning ur ett koncernperspektiv för att på bästa sätt kunna göra en helhetsbedömning av en kom-
muns totala finansiella risker och utmaningar. 
 
Koncernperspektivet lyfts också fram vid externa bedömningar av kommunen. Såväl det av kom-
munerna ägda låneinstitutet Kommuninvest som kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s 
riskbedömer Borås Stad utifrån koncernperspektivet. Kommuninvest gör årliga kommunanalyser 
av kommunerna. Kommuninvests analys av Borås Stad (baserat på 2018 års siffror) indikerar 
sammantaget ett bra betyg, men man ser finansiella utmaningar framöver för Borås Stad avseende 
investerings- och finansieringsbehov samt framtida kostnadsutveckling. Skuldsättningen, inklusive 
pensionsåtaganden utanför balansräkningen, är lägre än snittet för ”större städer”, men ökande 
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och över rikssnittet. Liknande värdering framgår av Standard & Poor’s, som dock sammantaget 
ger Borås Stad näst högsta betyg, AA+ med stabil utsikt. De bedömer i sin kreditvärdering kom-
munens ekonomi som mycket stark, ekonomiskt resultat som genomsnittligt och lånebörda som 
måttlig. Den finansiella styrningen anses vara stark.    
 
Kommunstyrelsen delar analysen; sammantaget är kommunkoncernens ekonomi och finansiella 
ställning i grunden god. Samtidigt finns det stora utmaningar framöver i att nå goda resultatnivåer 
och hantera riskerna med den ökade skuldsättningen. Enskilt störst påverkan på skuldsättningen 
har Borås Energi och Miljö AB:s genomförda reinvestering i nytt kraftvärme- och avloppsre-
ningsverk. Därtill finns stora investeringsbehov framöver inom såväl Borås Stad som hos övriga 
bolag.  
 
Kommunstyrelsen konstaterar att det är viktigt att generera goda resultat framöver för att behålla 
en god ekonomisk hushållning vilket behövs för att hantera demografiska utmaningar med fler 
barn och unga samt fler äldre, ökad investeringstakt och ökad skuldnivå. Detta kan nås genom 
fortsatt fokus på finansiell riskanalys, budgetföljsamhet samt aktiv styrning och uppsikt över 
nämnder och bolag.   
 
Kommunen 
Årets resultat blev 99 mnkr, vilket är 19 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges antagna budget på 
80 mnkr. Den främsta orsaken till att det blev en positiv avvikelse trots relativt stora underskott 
för våra nämnder år obudgeterade realisationsvinster vid markförsäljningar och ett bättre finans-
netto som bl.a. beror på avyttring och värdering av räntefonder. Dessutom har skatter och gene-
rella statsbidrag gett ett bättre utfall än vad som förutsågs vid budgetens antagande. 
 
Nämndernas kostnadsutveckling har legat på fortsatt höga 4,8 (6,8)% nivåer. De senaste årens 
positiva utveckling för nämnderna bröts förra året och gav under 2019 ett resultat på -119 (-67) 
mnkr jämfört med tilldelade kommunbidrag. Skatte- och bidragsintäkterna har gett ett överskott 
med +33 mnkr medan realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och tomträtter bidrar netto 
till resultatet med +24 (286) mnkr. 
 
Budgetavvikelse   mnkr 

          Budget  Bokslut Avvikelse 

Nettokostnader -6 129 -6 166 -37 

Avskrivningar -240 -267 -27 

Verksamhetens nettokostnader -6 369 -6 433 -64 
Skatter- och generella statsbidrag 6 419 6 452 +33 

Finansnetto 30 56 +26 

Resultat före realisationsvinster 80 75 -5 
Realisationsvinster 0 24 +24 

Årets resultat 80 99 +19 
 
Nettokostnaderna blev 37 mnkr högre än budgeterat vilket främst beror på att nämnderna redo-
visade ett stort underskott under 2019. Detta uppvägs till viss del av att den centrala bufferten ej 
behövt utnyttjats fullt ut under 2019 och att nämnderna haft en hög nivå på s k driftinventarier 
som i externredovisningen omförs till investeringar.  
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Kostnadsutvecklingen hos nämnderna har som tidigare nämnts varit relativt hög. Detta har gett 
ett sammantaget negativt budgetutfall på -119 mnkr. Bedömningen är att några av nämnderna har 
kvarstående underskott att ta hand om även under 2020. Handlingsplaner finns framtagna och 
Kommunstyrelsen följer och arbetar aktivt tillsammans med berörda verksamheter. Av under-
skottet kan ca 20 mnkr förklaras av att Kommunfullmäktige godkänt att finansiera kostnader för 
sanering av de små slamlagunerna i samband med sanering och rivning av Gässlösa avloppsre-
ningsverk. Övriga underskott inom nämnderna ligger främst inom de sociala verksamheterna, 
gymnasieverksamheten och lokalförsörjningen. 
 
Avskrivningarna budgeterades till 240 mnkr och blev 267 mnkr på grund av en högre investe-
ringsnivå 2018 än budgeterat. Finansnettot budgeterades till +30 mnkr och blev +56 mnkr tack 
vare försäljning och orealiserade vinster avseende räntefonder. En ytterligare förklaring är en 
högre internbanksmarginal beroende på en större lånevolym till bolagen. I finansnettot ingår fi-
nansiell kostnad på 3 mnkr avseende det kommunala pensionsåtagandet och 5 mnkr i värdeök-
ning för placerade medel kopplat till tidigare pensionsinlösningar. Skatte- och statsbidragsintäk-
terna blev sammantaget +33 mnkr högre än Kommunfullmäktiges antagna budget och realisat-
ionsvinsterna blev betydligt lägre än förra året men bidrog ändå med 24 mnkr till stadens resultat. 
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Balanskravsresultatet 
 
Balanskravsutredning, mnkr 
Kommunens resultat på sista raden blev +99 mnkr vilket är 19 mnkr bättre än budgeterat.  
Balanskravsutredningen för 2019 får följande utseende: 
 
Årets resultat enligt resultaträkningen 98,7 
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning 

 
-21,4 

Realisationsförluster som inte står i överensstäm-
melse med god ekonomisk hushållning 

 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -6,8 
Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 70,5 
Reservering av medel till RUR  
Användning av medel från RUR  
Balanskravsresultat 70,5 
Utnyttjande av tidigare gjorda öronmärkningar:  
IT-plattform 3,1 
Sociala investeringar 2,2 
Byggbonus 6,3 
Market place och E-handelsstaden 4,0 
Organisationshälsa 4,7 
Balanskravsresultat efter öronmärkningar 90,8 

 
 
Kommunallagens balanskrav har därmed uppfyllts.  
 
I externredovisningen ingår i balansräkningen bland tillgångarna och skulderna den s k Internbanken, d v s 
kommunens finansiella samverkan med de kommunala företagen om kort- och långfristig finansiering. Vid 
en analys av hur kommunens egna tillgångar och skulder förändrats, måste därför interna poster på 9 293 
exkluderas. Tillgångarna ökade med 338 mnkr jämfört med förra året. Anläggningstillgångarna ökade med 
401 mnkr medan omsättningstillgångarna minskade med 63 mnkr. 
 
 

 

56



Ett resultat på +99 mnkr och en tillgångsökning på 338 mnkr innebär en minskning av den syn-
liga soliditeten till 72%. De långfristiga skulderna är oförändrat 0. De kortfristiga skulderna ökade 
med 284 mnkr och avsättningarna minskade med netto 34 mnkr. Av de totala kortfristiga skul-
derna avser 196 mnkr den individuella delen av avtalspensionerna inkl. löneskatt intjänad under 
2019. Denna kommer att utbetalas under våren 2020.  
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Väsentliga personalförhållanden 
 
»  Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att 

möta omfattande förändringar, inte minst med anledning av den demografiska ut-
vecklingen. Fokus under året har varit att på bred front fortsätta arbetet med att 
möta kompetensutmaningarna. Nytt för året är projektet Frisk organisation som ar-
betar med att minska sjukfrånvaron och främja friska arbetsplatser och fem förvalt-
ningsövergripande grupper arbetar med att: Äldre ska jobba längre, deltid blir heltid, 
minska sjukfrånvaron, digitalisering för att frigöra värdeskapande tid och ökad anställningsbarhet. 
Den förväntade nyttan med arbetet är att med gemensamma krafter hitta nya sätt att 
klara välfärdsuppdraget. 

 
Här är ett sammandrag av kommunens personalekonomiska redovisning. Den redovisas även 
som ett särskilt ärende till Kommunfullmäktige. 
 
Personalstrategiskt perspektiv 
 
Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra kommuner, 
har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraften är hård och kommer med all sannolikhet att bli hår-
dare under de närmsta åren. För ett gemensamt och strukturerat arbetssätt med det strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet har ett underlag tagits fram under året som kommer att implemen-
teras under 2020. 
 
Arbetet med att trygga den framtida kompetensförsörjningen i Borås Stad sker på flera fronter, 
bl.a. är det av dessa skäl viktigt att minska ohälsan. 2019-2021 pågår projektet ”Frisk organisat-
ion” med syfte att arbeta med organisatoriska faktorer bakom ohälsa och sjuktal. Sänkta sjuktal 
kommer i sin tur att leda till fler medarbetare i arbete, vilket också blir en del av organisationens 
kompetensförsörjning. Att genom digitalisering utveckla verksamheten är ytterligare en strategi. 
Det behövs också nya sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på bästa sätt. Ar-
betet sker på flera nivåer och på olika sätt. Det handlar till exempel om marknadsföring, rekryte-
ringsbonusar och lönetillägg för medarbetare över 65 år, kommunövergripande kompetensutbud, 
det interna chefsförsörjningsprogrammet, möjlighet till utvecklande och meningsfulla arbetsupp-
gifter, utökning av friskvårdsförmåner och aktiv personalklubb.  
 
Under året har arbetet gjort avtryck genom att Borås Stad blev utsedd till Årets kommun inom 
employer branding, till Karriärföretag 2020 samt att MerKraft, Borås Stads personalförening ut-
setts till Sveriges bästa personalförening 2019.  
 
Medarbetare 
 
Anställda 
Totalt fanns inom koncernen 11 038 medarbetare anställda 2019. 
 
Antal anställda 1 november  

 
2017 2018 2019 

Förändring 
jämfört 
med 2018 

   Kvinnor Män Totalt  

Tillsvidareanställda 8 539 8 668 6 768 2 001 8 769 101 

Visstidsanställda 1 387 1 504 958 446 1 404 -100 

Totalt kommunen 9 926 10 172 7 726 2 447 10 173 1 

Kommunala bolag     865  
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Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när en 
medarbetare varit anställd mer än två år under en femårsperiod. Under 2019 fick 141 personer 
tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse, vilket var 46 fler än 2018. 
 
 
Anställda inom olika verksamheter 
 

 
 
Andelen anställda inom de olika verksamheterna har inte förändrats sedan tidigare år. 
 
Fördelning män och kvinnor 
77 procent eller 7 726 av samtliga anställda var kvinnor och 23 procent eller 2 447 var män.  
 
Åldersstruktur 
Medelåldern för Borås Stads tillsvidareanställda är 46 år vilket är något högre än för 
kommunanställda i riket som 2018 var 45,1 år.  
 
Utländsk bakgrund 
Medarbetare med utländsk bakgrund1 fortsätter att öka och motsvarar 31 procent av det totala 
antalet anställda. Det är en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med 2018. Männen ökar med 
två procentenheter till 33 procent och kvinnorna från 29,1 till 30,3 procent. Fritidsledare är den 
personalgrupp som ökat mest med 9,4 procentenheter till 47,5 procent. Vårdbiträden samt städ, 
tvätt och renhållningsarbete är de grupper som har störst andel medarbetare med utländsk bak-
grund. Inom båda grupperna är andelen medarbetare med utländsk bakgrund större än 70 pro-
cent. Chefer med utländsk bakgrund har ökat marginellt från 14,4 till 14,8 procent. I förvaltning-
arnas ledningsgrupper har 6,7 procent utländsk bakgrund. Om medarbetare med utländsk bak-
grund skulle avspeglade kommunens befolkningssammansättning av människor i yrkesverksam 
ålder bosatta i Borås skulle den utgöra 33,6 procent2. 

1 Med utländsk bakgrund menas en person som är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. 
2 Andel i yrkesverksam ålder 15-64 år 2018. 
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Hel- och deltidsanställda 
Av kommunens tillsvidareanställda har 97,7 procent heltidstjänst. 
 

 
 
 
 
Andel tillsvidareanställda som har heltidsanställning inom de 
kommunala bolagen varierar. Lägst andel har Borås Djurpark 
AB där 81 procent är heltidsanställda följt av Fristadbostäder 
med 84,6 procent. Borås Kommuns Parkerings AB och 
Borås Elnät AB är exempel på bolag där alla har 
heltidsanställning. 
 
 
 
Extern personalomsättning 
Nämnder 
Personalomsättning3 uttrycks i procent i förhållande till genomsnittligt antal tillsvidareanställda 
under året. En sund personalomsättning är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och 
kvalitet i verksamheten. Är rörligheten alltför stor ökar arbetsbelastningen på de medarbetare som 
stannar kvar och verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. 
 

 

3 Personalomsättning beräknas som antalet tillsvidareanställda som lämnat kommunen för annan arbetsgivare eller 
slutat på grund av att man valt att gå i pension dividerat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
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Nivån på personalomsättningen påverkas av flera faktorer där pensionsavgångar och trivsel är två 
exempel. Under 2019 har personalomsättningen fortsatt att minska från 10,4 procent 2018 till årets 
9,4 procent. Undantas de som valt att gå i pension så stannar personalomsättningen på 6,8 procent.  
 
 
 
Bolag 

Flera av de kommunala bolagen visar också en lägre personalomsättning jämfört med föregående 
år. Det ska poängteras att bolagen varierar stort i antal anställda och därför kan en enstaka medar-
betares avgång ge en hög procentsats. En jämförelse mellan bolagen ger därför ingen rättvisande 
bild, bättre är att jämföra bolagen var för sig över tid.  
 
Timavlönade 
Inom förvaltningarna har 902 årsarbeten utförts av timavlönade. Av dessa är 470 årsarbeten  
utförda av medarbetare anställda enlig beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet (personliga 
assistenter och anhörigvårdare) där lön enligt avtalen utbetalas per timme. Övriga 430 årsarbeten 
har utförts av timavlönade medarbetare som anställts enligt avtalet allmänna bestämmelser (AB).  
Det är framför allt inom det pedagogiska området samt inom vård och omsorg som de flesta 
timavlönade medarbetare finns. 
 
Resursanvändning 
Under året utfördes 15 127 658 arbetstimmar vilket motsvarar 8 899 årsarbeten. Det innebär en 
nettoarbetstid4 på 74,2 procent av överenskommen tid. Inkluderas över- och fyllnadstid blir den 
totalt arbetade tiden 74,8 procent av överenskommen tid. 
 

4 Nettoarbetstid = Avtalad/överenskommen arbetstid - frånvaro 
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Lön 

Lönestatistik 
Medianlönen har ökat med 750 kronor jämfört med 2018. Det motsvarar en ökning med 2,6 pro-
cent. I totalt 17 av 31 personalgrupper är kvinnornas medianlön högre än männens.  

 
 
Medianlönen varierar stort mellan de kommunala bolagen. Då både antal anställda och verksam-
heter varierar mycket så bör jämförelse göras över tid och inte mellan bolagen. I diagrammet har 
endast medianlön för de kommunala bolag som har minst nio anställda tagits med.  
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Övriga åtgärder för lön 
Några exempel på åtgärder. 
 
Mentorsavtal – Förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysiotera-
peuter, arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning har möjlighet 
att gå mentorsutbildning. Efter avklarad utbildning erhålls ett lönepåslag på 500 kr samt ett löne-
tillägg på 1 500 kr per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2019 hade 80 
medarbetare mentorsuppdrag. 
 
Lönetillägg för anställda över 65 år – Förvaltningarna kan besluta om lönetillägg om 2 000 kr 
per månad för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Syftet är att behålla medarbetare 
och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 2019 
fick 58 månadsavlönade medarbetare lönetillägget. 
 
Rekryteringsbonus –En medarbetare som tipsar en legitimerad lärare, sjuksköterska, arbetstera-
peut, fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka och få en tillsvi-
dareanställning i Borås Stad får en bonus utbetald när anställningen för den person man tipsat va-
rat i ett år. Under 2019 betalades totalt 41 stycken rekryteringsbonusar à 15 000 kr ut.  
 
Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar – Borås Stad erbjuder medarbetare an-
ställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla semesterdagstillägget till extra lediga dagar. 
Medarbetare som är 39 år eller yngre får 5 extra lediga dagar och medarbetare som är 40 år eller 
äldre får 6 extra lediga dagar. Under 2019 var det 1 451 medarbetare som växlade semesterdagar 
vilket motsvarar cirka 17 procent av de som har möjlighet att växla till extra lediga dagar. 
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Arbetsmiljö 
Som arbetsgivare är det viktigt att ha en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik och arbets-
miljöarbetet är en stor del av det arbetet. Medarbetare är med och skapar kvalitet i verksamheten 
varje dag, därför måste också arbetsgivarens stödja och ge förutsättningar för människor att göra 
ett gott jobb. Hur väl en arbetsgivare lyckas med 
det kan till viss del avspegla sig i sjukfrånvaro-
statisk. Ett strategiskt arbetsmiljöarbete tar fasta 
på insatser utifrån både ett främjande, förebyg-
gande och efterhjälpande perspektiv och måste 
finnas på alla ledningsnivåer. I Borås Stad an-
vänds arbetsmiljö som ett paraplybegrepp där 
hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete och jämlik-
hetsfrågor ingår och interagerar med varandra.  
 
Hälsa 
Att skapa en hälsosam organisation handlar om 
att ha medarbetare som mår bra över tid, medarbetare som både vill, orkar och kan utföra sitt 
uppdrag på bästa sätt. Det handlar inte om att undvika sjukfrånvaro, men det är oftast på sjuk-
frånvaro och sjukskrivning som fokus stannar. Borås Stad följer upp tre nyckeltal: hälsa (helårs-
friska), långtidsfrisk (helårsfrisk 2 år) och frisktal (max 5 sjukdagar på ett år)  
 
Frisktalet utvecklas positivt och är uppe på ungefär samma nivå som 2017. Det ökar för både män 
och kvinnor inom samtliga åldersgrupper med undantag för män 29 år och yngre. Däremot sjunker 
hälsa och långtidsfrisk för både män och kvinnor. Andelen helårsfriska medarbetare ligger på to-
talt 28,8 procent, 25,6 procent av kvinnorna och 39,5 procent av männen. Andelen helårsfriska 
kvinnor minskar medan andelen helårsfriska män ökar. Under tvåårsperioden 2018-2019 har 
Borås Stad 17,9 procent långtidsfriska medarbetare.  
 
 
Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 6,5 procent, jämfört med 
6,6 procent för 2017. Borås Stad följer landet i övrigt och sjukfrånvaron minskar från 7,4 procent 
till 7,3 procent.  
 

  
 
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid skiljer sig åt mellan män som har 4,6 procent och 
kvinnorna 8,2 procent. Utvecklingen över tid är relativt lika men männen ligger betydligt lägre. 
Försäkringskassan (2018) lyfter fram Sveriges könssegregerade arbetsmarknad, som innebär att 
kvinnor och män har olika arbetsförhållanden och villkor, som en viktig förklaring. Rapporten 
lyfter fram flera studier av arbetsmiljöns betydelse som visar att kvinnor och män som utsätts för 
samma situationer, arbetsuppgifter och belastningar påverkas på liknande sätt. Kvinnors ökade 
risk för ohälsa beror alltså inte på att kvinnor skulle vara mer känsliga för påfrestningar. En större 
andel kvinnor, särskilt inom kvinnodominerade yrken, rapporterar till exempel högre krav och 

64



lägre resurser i arbetet och höga psykologiska och emotionella krav, än vad män gör. Tillsammans 
med att kvinnor har sämre möjligheter än män till återhämtning i arbetet och till sömn och vila 
efter arbetet kan det delvis förklara könsskillnader i sjukfrånvaro.  
 
Projektet Frisk organisation med avdelningen organisationshälsa startade i januari 2019. Projektet 
är en satsning över tre år med syftet att kapa inflödet till sjukskrivning och minska rehabiliterings-
ärendena genom att arbeta proaktivt med organisationshälsan, faktorer i organisationen som ger 
konsekvenser för ohälsan. Målet är att nå och behålla en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaron. 
Under det första året har enheten etablerat samarbetet med samtliga förvaltningar och i huvudsak 
arbetat med de som i ohälsotal och kostnader har de största utmaningarna. 
 
Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås 
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen 
från 1 till nästan 300 medarbetare. Det är därför inte lämpligt att jämföra bolagen med varandra 
utan istället studera förändringar över tid i respektive bolag. För bolagen redovisas sjukfrånvaro 
för de med fler än fem medarbetare. 
 

 
 
Rehabilitering  
Ett tidigt agerande i rehabiliteringsprocessen är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. 
Det minskar efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron 
får för individen, arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsru-
tiner ska ett rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex 
tillfällen de senaste 12 månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om 
det. I samtliga skeenden behövs en bra dialog mellan medarbetare och chef och ett tidigt age-
rande. I rehabiliteringssammanhang tenderar ärenden att blir alltmer komplicerade ju längre tiden 
går, oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är arbetsrelaterade eller inte.  
 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 91 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. 
Ytterligare 2 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 96 procent tillbaka i arbete. 
Endast 4 procent av sjukfallen blir kvar i långtidssjukskrivning som kräver längre tid för rehabili-
tering och återhämtning så att återgång i arbete ska bli möjlig. 

Värdet av god hälsa 
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Det är viktigt att i resonemanget kring värdet av friska medarbetare ha med att den kostnad som 
består av sjuklön endast är en del av de kostnader som arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. 
Övriga ekonomiska aspekter en kring sjukskrivning och dess effekter på verksamheten fångas 
inte lika lätt. Det rör sig om kostnader för vikarier, nyrekryteringar, introduktion, personalomsätt-
ning, kvalitetssänkning mm. Frånvaro ger produktions- och kvalitetsbortfall och rent krasst beta-
lar kommunen för den som är frånvarande utan att få någon motprestation tillbaka. Man kan 
vända på resonemanget och se de positiva effekter som uppkommer av att ha friska medarbetare 
på plats, effekterna och värdet av god hälsa.  
 
I vissa verksamheter krävs det direkt en vikarie när en medarbetare är sjukskriven vilket innebär 
att arbetsgivaren under korttidsjukfrånvaro betalar dubbelt för samma arbete. Om man dessutom 
utgår ifrån att den ordinarie medarbetaren är mer produktiv när denna är på arbetet än vikarien så 
betalar arbetsgivaren en större summa pengar men får mindre arbete utfört. För de verksamheter 
där det inte sätts in någon vikarie betalar arbetsgivaren sjuklön utan att få någon motprestation 
tillbaka. En viktig effekt av att beräkna vad kort- och långtidssjukskrivning faktiskt kostar är att 
visa värdet av att ha medarbetare som är friska. I den Personalekonomiska redovisningen finns 
beräkningar på vad sjukfrånvaron kan kosta.  
 
Några exempel på insatser som gjorts under året. 
 
Frisk organisation – En satsning på organisationshälsa där erfarenheter från psykosocial arbets-
miljöscreening och SKL:s projekt ”Socialt utfallskontrakt” tagits tillvara. Målet är att nå en rimlig 
och stabil nivå för sjukfrånvaro över tid. Satsningen är på totalt 30 mkr fördelade över tre år och 
ska kunna räknas hem genom en sänkning av sjukfrånvaron från dagens 7,4 % till 5,0 %, vid pro-
jektets slut. 
 
Friskvårdsbidraget - Under året har 4 073 medarbetare hämtat ut hela eller delar av bidraget, en 
ökning med nära 500 personer jämfört med 2018. 
 
MerKraft – är Borås Stads personalklubb som genom ett brett utbud av aktiviteter och arrange-
mang har uppdraget att inspirera, aktivera och ge möjligheter till fritidsuppleveler för alla medar-
betare. 2019 blev MerKraft utsedd till årets fritidsförening av KAF, Kommunanställdas fritidsför-
bund.  
 
Pausit – Ett pausprogram på datorn för att motverka stillasittande och främja rörelse och åter-
hämtning under arbetsdagen. Borås Stad har en site-licens för samtliga datoranvändare i kommu-
nen. 
 
PriusHealth, en hälsocoach online för att motivera livsstilsförändringar ur ett helhetsperspektiv 
på hälsa. Möjliggörs genom ett samarbete med Göteborgs och Lunds universitet. 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är inbyggt i stadens styr- och ledningssystem 
Stratsys med en egen modul, vilket ger cheferna ett tydligt stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modu-
len arbetar förvaltningarna efter en gemensam kalender för arbetsmiljöarbetet vilket dessutom 
stärker likvärdighet och underlättar uppföljning av arbetsmiljöarbetet. 
 
Arbetsskador och tillbud 
Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2019 till totalt 979 stycken, en ökning med 171 anmäl-
ningar jämfört med 2018. De två i särklass vanligaste orsakerna är skadad av person och fallo-
lyckor.  
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Antalet anmälda tillbud har ökat till 1 142 jämfört med 1 263 förra året. Bland tillbuden är hotsi-
tuation den vanligaste orsaken på nära 60 procent. 
 
Jämställdhet och likabehandling  
Arbetet med lika rättigheter och möjligheter ligger som aktivitet i SAM-kalendern. Aktiviteten in-
nebär att arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder och följer upp 
arbetet på samma sätt som annat arbetsmiljöarbete.  
 
Som arbetsgivare har Borås Stad ett stort ansvar för att identifiera och motverka arbetsmarknads-
relaterade ojämlikheter. Borås Stad arbetar med jämställdhetsfrågor genom lagstadgade lönekart-
läggningar och arbetsvärderingar. Beslutet om heltid som norm togs utifrån ett tydligt fokus på 
jämställdhet. Men det finns mycket kvar att göra inom jämställdhetsarbetet. Sveriges Kommuner 
och Regioner har tagit fram en rapport om jämställd arbetsgivarpolitik (2020) där nio viktiga om-
råden att arbeta med lyfts fram. Med dem som utgångspunkt kan Borås Stad ta viktiga kliv framåt 
i det lokala jämställdhetsarbetet.  
 

1. Arbetstid: heltid som norm 
2. Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt 

arbetsliv 
3. Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska 
4. Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete och osakliga löneskillnader ska försvinna 
5. Lönespridning: Lönespridning i kvinnodominerade yrken ska öka 
6. Chefer: Det ska vara jämställt på högsta toppen. 
7. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie- och yrkesval 
8. Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärden 
9. Arbetsmiljö: Trakasserier, kränkande särbehandling, eller könsrelaterat våld i arbetslivet 

ska inte förekomma.  
 
Företagshälsovård 
Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljö-
arbetet och att finnas som resurs i det rehabiliterande, förebyggande och främjande arbetet. Borås 
Stads leverantör av företagshälsovård är Feelgood. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster 
inom arbetsmiljö och rehabilitering. 
 
Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2019 är 6,2 mkr. Efterhjälpande insatser för indi-
vid uppgår till 4,4 mkr. Fördelningen har en tydlig övervikt åt efterhjälpande åtgärder men pro-
centuellt sett har det skett en förflyttning åt det förebyggande hållet. 
 
Medarbetarenkät 
Under oktober genomfördes för femte gången en medarbetarenkät med den hittills högsta svars-
frekvensen, 88,9 procent. Utöver förvaltningarna deltog två av bolagen: Borås Parkeringsbolag 
AB och Borås Djurpark AB. Resultatet av medarbetarenkäten kan ses som ett kvitto på det ar-
betsmiljöarbete som bedrivits, men också som en utgångspunkt för det framtida arbetet. Årets 
resultat är följden av ett aktivt, målinriktat och uthålligt arbete då samtliga påståenden visar en 
positiv utveckling jämfört med enkäten som genomfördes 2017. 
 
 
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra 
kommuner, har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraften är hård och kommer med all 
sannolikhet att bli hårdare under de närmsta åren. 
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För att trygga den framtida kompetensförsörjningen arbetar staden på flera fronter. Fem förvalt-
ningsövergripande grupper arbetar med att: Äldre ska jobba längre, deltid blir heltid, minska sjuk-
frånvaron, digitalisering för att frigöra värdeskapande tid och ökad anställningsbarhet. 
Den förväntade nyttan med arbetet är att med gemensamma krafter hitta nya sätt att klara väl-
färdsuppdraget. 
 
Arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke är en viktig del av kompetensförsörjningen. Det syftar 
till att på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt kommunicera Borås Stad som arbetsgivare och de 
erbjudanden vi som arbetsgivare har till både framtida och nuvarande medarbetare. 
Exempel på aktiviteter som har genomförts under året har varit att engagera nya yrkesambassadö-
rer, omarbeta arbetsgivarvarumärkesmaterialet, uppdatera karriärsidorna på boras.se samt att im-
plementera riktlinjer för platsannonser. Under året har också Borås Stad utsetts till Karriärföretag 
2020 samt fått utmärkelsen ”Årets Kommun” av employer brandingföretaget Universum. 
 
Centrala utbildningar och kurser 
En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. 
Det rör sig om exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspeci-
fika utbildningsinsatser.  
 
Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Un-
der 2019 genomfördes utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, att leda utan att 
vara chef och riskbruk, missbruk och beroende.  
 
Chef- och ledarutveckling 
Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett 
omfattande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finan-
sieras centralt. Programmet riktar sig till samtliga chefer, och för en förstagångschef sprids utbild-
ningsinsatserna över tre till fyra år. Bland annat ingår utbildning i arbetsrätt, arbetsmiljö och löne-
sättning. Även Borås Stads interna chefsutbildning, ”Chef- och ledarskap i praktiken”, som om-
fattar nio dagar och är obligatorisk för samtliga chefer på samtliga nivåer oavsett chefserfarenhet, 
ingår i programmet. 
 
Framtidens chef 
Under 2019 genomgick sju personer det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. 
Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda 
kandidaterna inför en ny roll som chef.  
 
Fritidsstudier 
58 personer har beviljats fritidsstudiebidrag under året. Exempel där bidrag beviljats är för kom-
pletterande utbildning för skolkuratorer där 13 kvinnor och 10 män har haft möjlighet att studera 
på del av arbetstid. Fritidsstudier har även innefattat yrkeslärarlegitimation, didaktikutbildning, 
fysik, vård- och omsorgsadministration, masterutbildning i pedagogik och behörighetsgivande ut-
bildning för yrkeslärare. Även vidareutbildning till arbetsterapeut, utbildning till stödpedagog och 
kompletterande socionomutbildning. 
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Förväntad utveckling 
 
Kommunkoncernens ekonomi och finansiella ställning är i grunden god. Samtidigt finns det utma-
ningar framöver i att nå goda resultatnivåer och hantera riskerna med en ökad skuldsättning. Verk-
samheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investeringar och en 
hög andel lånefinansiering. Generellt sett är bolagen högt belånade och har lågt eget kapital. Bola-
gens betydande del av kommunkoncernens totala ekonomi ger ett behov av utvecklad finansiell 
analys och noggrann uppföljning av bolagens resultatutveckling, skulduppbyggnad och finansiella 
ställning. 
 
Kommunens utveckling 2020 och kommande år 
När Kommunfullmäktige i november 2019 antog Budgeten för 2020 var det i ett ekonomiskt 
osäkert läge i vår omvärld och vart konjunkturen i Sverige tar vägen. Denna osäkerhet präglar gi-
vetvis också förväntningarna om den ekonomiska utvecklingen i Sverige som trots det haft en 
stark ekonomisk utveckling som nu är på väg att plana ut. Arbetade timmar ökar inte lika mycket 
som tidigare. Skatteunderlagsutvecklingen ligger nu på en lägre nivå och ett budgeterat resultat på 
80 mnkr antogs vilket är under kommunens långsiktiga finansiella målsättning. Årets resultat i 
förhållande till skatteintäkterna uppgår till 1,2 %. Resultatet är inte tillräckligt i förhållande till den 
ökande investeringsnivå vi ser framför oss. Till resultatet tillkommer under året obudgeterade rea-
lisationsvinster som bidrar till att finansiera investeringarna. 
 
Kommunstyrelsen kan nu konstatera att de yttre ekonomiska förutsättningarna har och kommer 
att förändras drastiskt i det rådande läget med effekter av coronapandemin. Vi kan inte se vidden 
av dessa effekter ännu och kan inte redovisa några prognoser i dagsläget. Redan innan smittout-
brottet var tendensen nedåt i en redan avtagande högkonjunktur. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner konstaterar i sin senaste skatteunderlagsprognos att den un-
derliggande ökningstakten av skatteunderlaget kommer att ligga på ca 3,1 % i genomsnitt per år 
de närmaste åren. En framskrivning av Borås Stads ekonomi med de förutsättningarna ger då föl-
jande möjliga utveckling exkl. de effekter som kan bli av coronapandemin. 
 
 
Framskrivning    

 2020 2021 2022 
Nettokostnadsökning, % 4,0 2,9 3,4 
Resultat/skatteintäkter, % 1,2 1,2 1,6 
Resultat mnkr 80 80 111 
 
En resultatnivå på ca 80 mnkr budgeteras de två närmaste åren. För att nå den nivån 2021 och 
framåt krävs det en mer återhållsam kostnadsnivå på ca 3 % allt annat oförändrat. 
 
 
Bolagens utveckling 
Många av bolagen är inne i en investeringsintensiv period med stora pågående och inplanerade 
investeringar framöver vilket medför ökade finansiella kostnader. Det är därför av största vikt att 
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bolagen arbetar för ökad lönsamhet och når goda resultat framåt. Vid nyinvestering finns det även 
en risk att nedskrivningsbehov uppstår, vilket bolagen måste beakta i sin planering.  
 
Borås Elnät AB påverkas av ökade finansiella kostnader framöver som en följd av bolagets stora 
pågående investering i 130 Kv ringledning och den avslutade bredbandssatsningen. Bolaget kom-
mer inte kunna justera intäktsnivåerna i samma utsträckning till följd av den sänkta intäktsramen 
för affärsområde Elnät för perioden 2020-2023. Det råder osäkerhet kring möjligheterna att an-
vända outnyttjade intäkter från tidigare regleringsperioder. För att möta upp den vikande resultat-
nivån kommer bolaget att genomföra ett effektiviserings- och utvecklingsprojekt i syfte att effekti-
visera och hitta nya intäktsströmmar. 
 
Borås Energi och Miljö AB har driftsatt hela EMC; nytt avlopps- och kraftvärmeverk på Sobacken. 
Implementering av EMC in i den normala verksamheten pågår och är central för bolagets fortsatta 
utveckling. Då investeringen kraftigt påverkar bolagets ekonomiska ställning med höga kapitalkost-
nader är implementeringen viktig, för att hitta synergier och effektiviseringar och nå en långsiktig 
ökad lönsamhet.  
 
Borås kommuns Parkerings AB har genom uppförandet av p-huset Vulkanus slutfört sin största 
investering hittills, vilket innebär ökade kapitalkostnader och lägre resultatnivåer framöver. Till 
detta kommer fortsatt stora behov av att skapa fler parkeringsplatser i centrala Borås. Detta tydlig-
gör behovet av en pris- och parkeringsstrategi vilket bolaget arbetar med.  
 
Bostadsbolagen märker av den stora bristen på bostäder, framförallt hyresrätter, genom att deras 
bostadsköer växer med allt fler aktivt sökande. För att möta efterfrågan genomför eller planerar 
bolagen för flera nyproduktionsprojekt. Framförallt är AB Bostäder i Borås en viktig aktör för att 
kommunen ska klara av bostadsförsörjningen och ägaren har gett bolaget i uppdrag att uppföra 
400 nya bostäder under innevarande mandatperiod. Samtidigt ställer nyproduktion krav på lönsam-
het och finansiering och det är viktigt att bostadsbolagen levererar goda resultat och uppnår satta 
direktavkastningskrav framöver. 
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Driftredovisning 
 

Nämndernas nettokostnader visar ett underskott mot budget på -119 mnkr. Det utgående 

ackumulerade resultatet uppgår till +85 mnkr. 

Driftredovisning 2019      
Nämnd Ingående  K-bidrag Netto- Årets Utgående 
  resultat 2 019 kostnader resultat resultat 
Kommunfullmäktige 0 15 100 -14 950 150 0 
Stadsrevisionen 1 033 5 875 -5 653 222 1 255 
Kommunstyrelsen          
 -stadsledningskansliet 5 000 119 405 -154 728 -35 323 5 000 
 -kommungemensamt 0 118 100 -119 737 -1 637 0 
Valnämnden 0 4 025 -3 277 748 600 
Överförmyndarnämnden 0 6 725 -8 522 -1 797 0 
Lokalförsörjningsnämnden -41 315 31 900 -63 881 -31 981 -68 978 
Fritids- och folkhälsonämnden          
 -fritid- och folkhälsa 343 209 310 -217 411 -8 101 150 
 -föreningsbidrag 0 43 050 -42 628 422 0 
Servicenämnden 34 988 -7 000 6 510 -490 34 498 
Samhällsbyggnadsnämnden 23 284 23 950 -22 312 1 638 24 922 
Tekniska nämnden          
 -väghållning, skog, parker m m 21 608 146 745 -146 172 573 23 781 
 -persontransporter 0 68 800 -75 887 -7 087 0 
Miljö- och konsumentnämnden -594 25 875 -25 142 733 151 
Kulturnämnden 1 275 171 575 -171 795 -220 1 275 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 19 434 526 920 -542 885 -15 965 3 469 
Arbetslivsnämnden 3 000 233 200 -227 989 5 211 3 000 
Sociala omsorgsnämnden -5 415 657 275 -678 402 -21 127 -11 792 
Förskolenämnden -1 526 753 925 -757 586 -3 661 -5 067 
Grundskolenämnden 16 273 1 463 325 -1 455 039 8 286 24 559 
Individ- och familjeomsorgsnämnden -15 288 850 -310 931 -22 081 -22 096 
Vård- och äldrenämnden 62 084 1 345 100 -1 333 105 11 995 70 279 
Summa 139 457 6 252 030 -6 371 522 -119 492 85 006 

 

 

I den budget Kommunfullmäktige fastställde för 2019 uppgick Kommunbidragen för nämnderna till 

sammanlagt 6 233,9 mnkr. Därefter har tilläggsanslag beviljats med 18,1 mnkr. Härigenom höjdes 

budgeten till 6 252,0 mnkr. Nettokostnaderna blev 6 371,5 mnkr. Det samlade resultatet för nämnderna 

blev således ett underskott på -119,5 mnkr.  Nämndernas ingående resultat 2019 var +139,5 mnkr. Efter 

årets resultat på -119,5 och diverse regleringar på netto +65,0 mnkr föreslår Kommunstyrelsen att 

sammanlagt +85,0 mnkr överförs till 2020.  
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Investeringsredovisning 
 
 Investeringarna uppgick till 620 mnkr. 

En stor del av detta, 228 mnkr tillhör den pedagogiska verksamheten. 
I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje investeringsanslag är bundet till ett givet projekt 
och kan inte användas till annat ändamål än det ursprungligen avsedda. Investeringsanslag beviljas anting-
en direkt i årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen. Anslag 
genom särskilda beslut skall grundas på inkomna anbud. 
 
Nettoinvesteringarna inklusive driftinvesteringar uppgick till 620,3 mnkr. Försäljning av anläggningstill-
gångar redovisas till 1,6 mnkr. 
 
För att öka nämndernas handlingsfrihet kan nämnderna inom kommunbidraget i driftbudgeten anskaffa 
inventarier och göra mindre investeringar. Enligt god redovisningssed skall dock inventarier som har en 
ekonomisk livslängd på tre år och inte är av ringa värde anses som en tillgång, dvs som en investering. För 
att externredovisningen skall bli rättvisande, lyfts därför i bokslutet anskaffningar av inventarier med en 
livslängd på tre år eller längre samt med ett värde överstigande ett basbelopp över från driftkostnaderna 
till nettoinvesteringarna. Under året har nämnderna på detta sätt anskaffat inventarier för 35,8 mnkr. 
 
Hur beloppen fördelas på de olika nämnderna redovisas i nedanstående tabell. I tabellen redovisas också 
de inventarieanskaffningar nämnderna finansierat inom kommunbidragen i internredovisningen, men som 
i externredovisningen redovisas som investeringar. 
 

Investeringsredovisning 2019                                                                                                        tkr 

Nämnd  
Nettoinveste- 

ringar 
Driftinven- 

tarier 

Summa  
netto- 

investeringar 

Kommunstyrelsen 37 069 303 37 372 

Lokalförsörjningsnämnden 381 176 146 381 322 

Samhällsbyggnadsnämnden  579 579 

Servicenämnden 39 817 11 783 51 600 

Tekniska nämnden 83 881 644 84 525 

Miljö- och konsumentnämnden 613  613 

Fritids- och folkhälsonämnden 26 853 1 125 27 978 

Kulturnämnden 3 757 853 4 610 

Förskolenämnden 2 123 1 048 3 171 

Grundskolenämnden 5 226 7 818 13 044 

Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden 3 290 1 104 4 394 

Arbetslivsnämnden  144 144 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  80 80 

Sociala omsorgsnämnden 731 107 838 

Vård- och äldrenämnden  10 115 10 115 

 584 536 35 849 620 385 
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I nedanstående tabell redovisas samtliga investeringsprojekt under året per verksamhet.  
 
Investeringsredovisning 2019                                                                                                         tkr 

Verksamhet  Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Särskilda servicefunktioner 93 726 91 953 166 860 

Markförsörjning 1 255 96 143 30 034 

Gator, vägar och parker 64 771 59 415 83 881 

Fritid och kultur 44 237 193 555 56 188 

Affärsverksamhet 1 314 2 590 5 233 

Förskola 129 509 89 557 59 515 

Grundskola 85 270 153 951 144 608 

Gymnasieskola 27 933 61 373 23 445 

Vård och omsorg 9 744 24 039 14 772 

 457 759 772 575 584 536 

Försäljning av anläggningstillgångar -34 088 -260 995 -1 581 
 
 
 

Större investeringsprojekt som är klara 2019                                                                                tkr                                                                           

Projekt Godkänd utgift Utfall 2019 Totalt utfall 

Göta förskola 39 240 4 425 38 389 

Tunnlandsgatans förskola 39 700 7 960 36 663 

Gånghesterskolan, ombyggnad 105 000 10 022 108 508 

Sven Erikssongymnasiet, ombyggnad 36 530 10 439 37 758 

Viskastrandsgymnasiet, ombyggnad 28 810 4 759 33 842 

Skogsfrugatan LSS-boende 18 000 3 561 18 020 

Gyllingtorpsgatan LSS-boende 17 000 5 012 17 639 

Stadsparksbadet renovering 93 300 7 757 97 782 

Scenteknik, Stadsteatern 72 000 2 550 82 583 
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Exploateringsredovisning (MKR) 

 

Ansvarig 
nämnd 

Utgift tom 
2019 

Intäkt tom 
2019 

Netto tom 
2019 Status 

FÖRSÄLJNING AV INDUSTRIMARK     

Omsättningstillgång (tomtmark) 
     

Västra Viared Ks -338,1 259,9 -78,2 21 tomter sålda 

Norra Viared Ks -32,4 45,8 13,4 6 av 7 tomter sålda 

Nordskogen Ks -63,8 7,9 -55,9 2 tomter sålda 

  
    

Anläggningstillgång (gatubyggnad, parkmark) 
    

Västra Viared Ks -50,3 37,5 -12,8  

Norra Viared Ks -17,0 18,7 1,7  

Nordskogen Ks -7,4 1,2 -6,2  

  
    

FÖRSÄLJNING AV BOSTADSMARK     

Omsättningstillgång (tomtmark) 
 

    

Kadriljgatan, Brotorp Ks -0,2 6,4 6,2 10 av 10 tomter sålda 

Kelvingatan, Hässleholmen Ks  4,3 4,3 8 av 12 tomter sålda 

Pianogatan,Hestra Ks    0 av 9 tomter sålda 

Dammsvedjan Ks  8,0 8,0 2 av 2 tomter sålda 

  
    

Anläggningstillgång (gatubyggnad, parkmark)     

Kadriljgatan, Brotorp Ks -1,3 1,6 0,3  

Kelvingatan, Hässleholmen Ks -1,8 1,3 -0,5  

Pianogatan,Hestra Ks -2,9  -2,9  

Dammsvedjan Ks -4,8 5,0 0,2 
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Sammanställd redovisning 
 
 
Resultaträkning Kommun Koncern mnkr 
  2019 2018 2019 2018 Not 
Verksamhetens intäkter 1 784 2 144 3 400 3 623 1 
Verksamhetens kostnader -7 926 -7 915 -8 930 -8 865 2, 27 
Avskrivningar/Nedskrivningar -267 -227 -762 -579 3 
Verksamhetens nettokostnader -6 409 -5 998 -6 292 -5 821 4 
Skatteintäkter 5 158 4 949 5 158 4 949 5 
Generella statsbidrag och utjämning 1 294 1 276 1 294 1 276 6 
Verksamhetens resultat 43 227 160 404  
Finansiella intäkter 165 203 36 17 7 
Finansiella kostnader -109 -112 -105 -70 8 
Resultat efter finansiella poster 99 318 91 351  
Extraordinära poster 0 0 0 0  
Årets resultat 99 318 91 351   
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Balansräkning Kommun Koncern  mnkr 
  2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 Not 
Tillgångar      
Anläggningstillgångar 14 583 13 082 16 835 15 561 9 
Immateriella anläggningstillgångar 3 3 11 6 10 
Materiella anläggningstillgångar 5 211 4 859 16 612 15 334  
- mark,byggnader och tekniska anläggningar 4 868 4 538 16 159 11 004 11 
- maskiner och inventarier 343 321 453 4 330 12 
- övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0  
Finansiella anläggningstillgångar 9 369 8 220 212 221  
- värdepapper m m 564 564 108 108 13 
- långfristig utlåning 8 805 7 656 9 19 14 
- uppskjutna skattefordringar 0 0 95 94  
Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0  
Omsättningstillgångar 1 771 2 110 1 768 2 069 15 
Förråd,lager o exploateringsfastigheter 202 169 241 217 16 
Kortfristiga fordringar 1 017 1 093 966 992 17 
Kortfristiga placeringar 320 552 321 552 17 
Kassa och bank 232 296 240 308 18 
Summa tillgångar 16 354 15 192 18 603 17 630  

      
Eget kapital, avsättningar och skulder      
Eget kapital 5 063 4 964 6 095 5 999 19 
- därav årets resultat 99 318 91 351  
- därav resultatutjämningsreserv 250 250 250 250  
- därav övrigt eget kapital 4 714 4 396 5 754 5 398  

      
Avsättningar 546 591 1 029 1 096  
Avsättningar för pensioner  490 525 535 575 20 
Andra avsättningar 56 66 494 521 21 

      
Skulder 10 745 9 637 11 479 10 535  
Långfristiga skulder 6 741 5 485 6 971 5 806 22 
Kortfristiga skulder 4 004 4 152 4 508 4 729 23 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 16 354 15 192 18 603 17 630  

      
Panter och ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser 1 484 1 578 1 484 1 578 24 
Övriga ansvarsförbindelser 542 469 301 217 25 
Summa panter och ansvarsförbindelser 2 026 2 047 1 785 1 795   
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Kassaflödesanalys Kommun  Koncern  mnkr 
  2019 2018 2019 2018 Not 
Årets resultat 99 318 91 351  
Justering för ej likviditetspåverkande poster 222 -56 695 540 26 
Poster som redovisas i annan sektion -6 -8 -6 -84 26 
Justering för ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0  
Justering för extraordinära poster 0 0 0 0  
Justering för andra poster  6 0 6 0  
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  321 254 786 807  

      
Förändring av kortfristiga fordringar 308 -243 257 -47  
Förändring av förråd och lager -33 64 -24 47  
Förändring av kortfristiga skulder -148 1 194 -219 1 157  
Förändring av rörelsekapital 127 1 015 14 1 157  

      
Kassaflöde från den löpande verksamheten 448 1 269 800 1 964  

      
Investeringsverksamheten      
Investering i immateriella anläggningstillgångar -1 -1 -9 -3  
Investering i materiella anläggningstillgångar -620 -820 -2 039 -2 999  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 8 6 84  
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0  
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    0 0 0 6  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -619 -813 -2 042 -2 912  

      
Finansieringsverksamheten      
Nyupptagna lån 2 350 1 400 1 165 929  
Övr ökning av långfristig skuld 6 16 0 12  
Amortering av långfristig skuld -1 100 -700 0 0  
Övr minskning av långfristig skuld 0 0 0 0  
Ökning av långfristiga fordringar -1 149 -1 347 0 0  
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 9 7  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 107 -631 1 174 948  

      
Bidrag till infrastruktur      
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 -12 0 -12  
      
Årets kassaflöde -64 -187 -68 -12  

      
Likvida medel vid årets början 296 206 308 207  
Likvida medel vid årets slut 232 296 240 308  
  -64 90 -68 101  
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Begreppsförklaringar 
 
Anläggningstillgångar är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. T ex aktier i de 
kommunala bolagen, inventarier, transportmedel, fastigheter och anläggningar. 

Ansvarsförbindelse är ett löfte att ta över någon annans skuld, om denne av någon anledning 
inte klarar av betalningen. 

Avskrivningar är en planmässig värdeminskning av kommunens anläggningstillgångar och 
inventarier. Avskrivningen ska motsvara anläggningstillgångens värdeminskning på grund av ålder 
och förslitning och sker normalt enligt plan, d v s en viss avskrivningstid för en viss typ av 
tillgång. Komponentavskrivning har tillämpats och kommer att tillämpas där det bedöms 
relevant. 

Nedskrivningar  kan göras av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång. För att 
en nedskrivning ska vara aktuell görs en prövning i två steg. Först bedöms om det finns 
indikationer som ger anledning till en prövning av tillgångens värde. Om så är fallet görs sedan en 
värdering som jämförs med redovisat värde. En nedskrivning ska kostnadsföras i 
resultaträkningen. 

Avsättningar är skulder som är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till belopp 
eller till den tid de ska infrias, d v s ekonomiska förpliktelser vars storlek eller förfallotidpunkt 
inte är helt bestämda.  

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av den framgår hur 
kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) och hur kapitalet har 
skaffats (lång- och kortfristiga skulder/avsättningar samt eget kapital). 

Driftredovisningen omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året. 
Den utgör således en specifikation av verksamhetens nettokostnader i olika ansvar, verksamheter 
och kostnads- och intäktsslag mm.  

Eget kapital är skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder inklusive avsättningar. 

Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. 

Investeringsredovisningen omfattar utgifter för investeringar i byggnader och anläggningar, 
mark och inventarier. 

Kassaflödesanalysen visar hur kommunen fått in pengar och på vilket sätt dessa använts under 
året.  

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen. 

Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning mer än ett år efter balansdagen. 

Verksamhetens nettokostnad utgörs av driftkostnaden minskad med intäkter i form av 
avgifter, driftbidrag och ersättningar. Avskrivningar ingår också i verksamhetens nettokostnad. 

Omsättningstillgång är en tillgång som relativt snabbt kan omsättas till likvida medel och som 
inte är avsedd för stadigvarande bruk. 

Pensionsskulden visar kommunens åtaganden för hittills intjänad pensionsrätt. 
Pensionsredovisningen i kommunen sker enligt den så kallade blandmodellen. 
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Resultaträkningen sammanfattar årets intäkter och kostnader och visar hur förändringen av 
kommunens eget kapital framkommit. Resultaträkningen redovisas exklusive interna poster. 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
 
Vinstmarginal: Resultat efter finansnetto i procent av bruttoomsättning 
 
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat 
eget kapital 
 
Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster exklusive finansiella kostnader i 
procent av balansomslutning  
 
Direktavkastning: Driftnetto i procent av bokfört värde på byggnader och mark 
 
Driftnetto: Totala intäkter minus fastighetskostnader, exklusive avskrivningar 
 
Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten 
speglar betalningsförmågan på lång sikt och är ett uttryck för den finansiella styrkan. Beräkning: 
justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 
 
Justerat eget kapital: Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med 
uppskjuten skatt 
 
Självfinansieringsgrad visar hur stor del av investeringarna i materiella tillgångar som har 
finansierats med pengar som verksamheten har genererat. Beräkning: resultat efter finansiella 
poster plus avskrivningar i procent av nettoinvesteringar. 
 
Belåningsgrad: Långfristiga skulder i procent av balansomslutning 
 
Tillämpade redovisningsprinciper 
 
Den kommunala redovisningen regleras i Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för 
kommunsektorns redovisning.  
 
Immateriella anläggningstillgångar 
RKR R3 har tillämpats vid klassificering, redovisning, värdering, avskrivning samt upplysning av 
immateriella tillgångar. Kommunen har endast förvärvade immateriella anläggningstillgångar. 
Inventarier som ska aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett 
basbelopp (46 500 kr) och en varaktighet av minst 3 år. Avskrivningstiden är 5 år. 
 
Anläggningstillgångar  
RKR R4 har tillämpats för redovisning, anskaffning, värdering, komponentavskrivning samt 
upplysningar av materiella anläggningstillgångar. 
Anläggningstillgångarna är upptagna till anskaffningsvärdet efter avdrag för gjorda avskrivningar. 
Anskaffningsvärdet beräknades, fram t o m 2011, lika med utgiften minus eventuella 
investeringsbidrag. Fr o m 2012 redovisas investeringsutgiften brutto bland 
anläggningstillgångarna. Eventuella investeringsbidrag redovisas fr o m 2012 initialt som en skuld, 
för att sedan intäktsföras successivt i takt med att investeringsobjektet skrivs av. Inventarier som 
ska aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett basbelopp 
 (46 500 kr) och en varaktighet av minst 3 år. 
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Anläggningslån  
Anläggningslån till föreningar utgår i form av 30-åriga amorterings- och räntefria lån, som efter 
30 år avskrivs i sin helhet. Fr o m 2017 redovisas dessa som bidrag och kostnadsförs direkt. Dock 
gäller fortfarande att lånen i sin helhet ska återbetalas, om den ursprungliga och lånegrundande 
verksamheten upphör eller ändras och inte ersätts av annan motsvarande verksamhet. 
 
Avskrivningar 
Avskrivningar påbörjas året efter investeringen är slutförd. Detta gäller dock inte 
Servicekontorets fordon och maskiner, där avskrivningen påbörjas under anskaffningsåret. 
Avskrivningar av anläggningstillgångarna sker linjärt efter en bedömning av nyttjandetiden. 
Kommunen tillämpar komponentavskrivning för sina anläggningar där detta är relevant. 
Anläggningar färdigställda före 2014 har indelats i en modifierad komponentavskrivning där detta 
varit relevant. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga 
avskrivningar. 
 
Tillämpade avskrivningstider kommunen 
Anläggningar t o m 2013 

Huvudgrupp tillgångsslag 
Avskrivningstid vid  
komponentindelning 

Avskrivningstid övrigt, 
ej komponentindelning 

Gator, vägar, parker mm   10-33 år 

Markreserv, övrig mark   Obegränsad livslängd 

Verksamhetsfastigheter 3-80 år   

Fordon och maskiner   3-10 år 

Inventarier i övrigt   3-10 år 
 

Anläggningar fr o m 2014   

Huvudgrupp tillgångsslag 
Avskrivningstid vid  
komponentindelning 

Avskrivningstid övrigt, 
ej komponentindelning 

Huvudgata 10-100 år   

Lokalgata 30-100 år   

GC-vägar 30-100 år   

Broar av betong 25-70 år   

Broar av trä 10-70 år   

Gågator/torg 15-100 år   

Belysning 15-30 år   

Parker/lekplatser 15-100 år   

   

Nybyggnationer och större åtgärder enligt 
underhållsplan     

- Verksamhetsfastigheter 10-80 år   

- Konstgräsplaner  8-20 år  
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Gator, vägar, parker m    10-33 år 

Markreserv, övrig mark   Obegränsad livslängd 

Diverse åtgärder i verksamhetsfastigheter    10-33 år 

Fordon och maskiner    3-10 år 

Inventarier i övrigt    3-10 år 

Konst   Obegränsad livslängd 
 

Bidrag till statlig infrastruktur  
Bidrag till statlig infrastruktur som redovisas i balansräkningen ska upplösas med årliga enhetliga 
belopp under högst 25 år. Kommunen har hittills vid bidrag till statlig infrastruktur valt att 
upplösa/kostnadsföra bidragen i sin helhet direkt på resultaträkningen.   
 
Finansiella tillgångar  
Kommunens placeringsportfölj är i enlighet med RKR R7 klassificerade som omsättningstillgång, 
kortfristiga placeringar, eftersom de kontinuerligt är föremål för köp och försäljning. Portföljens 
förvaltning regleras i av Kommunstyrelsen antagna ”Regler för finansverksamheten” per den 30 
januari 2017. Samtliga placeringsmedel är kollektivt värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och marknadsvärde. 
 
Avsättningar  
Kommunens avsättningar, till de delar de inte är avsättningar för pensioner, är avsättningar för 
medfinansiering av statlig infrastruktur eller andra förpliktelser mot externa parter och är 
reglerade i avtal.  
 
Pensioner 
Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse med redovisningslagen enligt blandmodellen. Pen-
sionsrätt intjänad t o m 1997 upptas således som ansvarsförbindelse. Intjänad individuell del som 
ska utbetalas efterföljande år upptas som kostnad i resultaträkningen och kortfristig skuld i 
balansräkningen. Avsättningen till pensioner i balansräkningen avser bl a kompletterande ålders-
pension och visstidspension. I balansräkningen finns också avsättningar till pensioner för 
förtroendemän. Både pensionsutbetalningar och avsättningar till intjänade pensioner belastas med 
löneskatt på 24,26 %. 
 
Fram till och med 2018 har det gjorts extra avsättningar till pensioner intjänade till och med 
1997-12-31, så kallad IPR, på sammanlagt 832 miljoner kronor.   
 
Pensionsåtaganden för anställda i de bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt 
BFNAR 2012:1 (K3). 
 
Aktualiseringsgrad 
Det är den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på 
tidigare pensionsgrundande anställningar. 
 
Finansiella skulder 
All extern kreditanskaffning i koncernen samordnas vilket innebär att Borås Stad står för all 
kreditanskaffning till koncernens bolag, förutom för finansiering av aktier i dotterbolag där Borås 
Stadshus AB själva står för upplåningen med en kommunal borgen. All upplåning av Borås Stad 
vidareutlånas genom internbanken till bolagen. Se vidare förvaltningsberättelsens avsnitt Styrning 
och uppföljning av den kommunala verksamheten.  
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Säkringsredovisning  
Säkringsredovisning i enlighet med RKR R8 tillämpas. Som säkringsinstrument används 
räntederivat. Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende 
betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna. 
 
Borås Stads internbank har t o m 2017-02-23 finansierat kommunkoncernen genom upplåning till 
rörlig ränta (Stibor 3m samt marknadsmässig marginal) och bolagen har t o m 2017-02-23 
beslutat om räntebindning och genomfört alla räntederivat med Borås Stad som motpart. Enligt 
beslut i Kommunfullmäktige 2017-02-23 har Borås Stad övertagit räntebindningsansvaret från 
bolagen. Beslutet innebär att de av bolaget ingångna räntebindningarna får löpa ut men att derivat 
ingångna efter 2017-02-23 blir föremål för säkringsredovisning i Borås Stad.  
 
Säkringsförhållandets effektivitet bedöms per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga 
villkoren för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De 
kritiska villkoren utgörs av nominellt belopp, ränteomsättningsdag samt räntebas.  
 
Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de 
huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. Borås Stad 
och kommunens bolag kvalificerar sig för säkringsredovisning per 2019-12-31. 
 
Periodisering 
Redovisningen har varit öppen för externa transaktioner t o m 9/1 2020. Därefter har kostnader 
och intäkter av väsentlig betydelse hänförts till redovisningsåret.  
Intjänad men inte uttagen semester, ferielön och övertid har skuldförts (semesterlöneskuld). 
Ersättningar utbetalda till timanställda i januari 2020, men som avser december 2019, har 
skuldförts. 
 
Realisationsvinster 
Realisationsvinster vid försäljningar av mark och andra anläggningstillgångar bokförs bland 
verksamhetens intäkter.  
 
Skatteintäkter 
I redovisningen periodiseras skatteintäkterna, dvs de redovisas under det år då den 
beskattningsbara inkomsten intjänas av den skattskyldige. Detta innebär att skatteintäkterna 
består av tre olika delar 
• de preliminära skatteintäkterna som löpande utbetalats till kommunen under inkomståret 
• en prognos för avräkningslikviden för 2019 
• justering av den slutliga skatteavräkningen för 2018 jämfört med den prognostiserade 

avräkning som gjordes i 2017 års bokslut. 
 
Leasing- och hyresavtal 
I RKR:s rekommendation R5 finns bestämmelser om hur redovisning ska ske beträffande 
leasing-/hyresavtal som löper på mer än 3 år. Avtal om leasing/hyra kan innebära stora 
ekonomiska åtaganden beroende på avtalets längd och de förhyrda tillgångarnas värde. Om 
kriterierna i rekommendationen är uppfyllda ska värdet av leasade/hyrda tillgångar och framtida 
hyresavgifter tas upp i balansräkningen som tillgång respektive skuld.  
 
Borås Stad har ett stort antal hyresavtal. Vid en första bedömning kan konstateras att det finns 
svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter och då osäkerhetsfaktorerna är för stora redovisas 
samtliga leasing-/hyresavtal som operationella och kostnadsförs direkt. Nedanstående tabell visar 
totala externa hyreskostnader redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen under 2019 fördelade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde och 
återstående avtalslängd.  
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Externa hyreskostnader 2019 för Borås Stad     
       
Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids-och Folkhälsoförvaltningen  
       
Hyresobjekt med en total årshyra per objekt över 500.000:-    
       
Hyresvärd Kommunala Bolag     Mnkr 

Verksamhet Antal 
Återstående avtalstid, total årshyra 
2018 Total- 

  objekt 
1-5 
år 6-10 år 11-20 år 

mer än 
20 år summa 

Gemensam verksamhet 2 17       17,0 
Fritid & Kulturverksamhet 1 1,2       1,2 
Förskola 5 1,6 2,0 1,7   5,2 
Grundskola 3 0,8 10,0     10,9 
Gymnasieskola 0   0,0 0,0   0,0 
Vård och omsorg 30 35,5 15,0 10,1   60,6 
Summa hyreskostnad 2019 41 56,1 27,0 11,8   94,9 

       
       
Hyresvärd Privata Bolag      Mnkr 

Verksamhet Antal 
Återstående avtalstid, total årshyra 
2018 Total- 

  objekt 
1-5 
år 6-10 år 11-20 år 

mer än 
20 år summa 

Gemensam verksamhet 7 8,3       8,3 
Näringslivsfrämjande åtgärder 0         0,0 
Fritidsverksamhet 1 1,0       1,0 
Idrottsanläggningar */ 4       11,3 11,3 
Kulturverksamhet 0         0,0 
Kulturverksamhet 2 1,7 0,4 7,8   9,9 
Förskola 8 8,8 17,9     26,7 
Grundskola 2 3,9       3,9 
Gymnasieskola 6 3,9 4,6     8,6 
Vård och omsorg 31 30,9 16,7 3,4   51,0 
Arbetsmarknadsåtgärder 0           
Summa hyreskostnad 2019 61 58,6 39,6 11,2 11,3 120,8 

       
*/ Avser Borås Arena, Ryahallen, Sjuhäradshallen och Ålgårdsplanen som Borås Stad har option att 
förvärva   

       
       

 
Hyresobjekt med en total årshyra 
per objekt under 500.000:-    

      Mnkr 

 Antal          Total- 

 objekt         summa 

 150         31,5 
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Lånekostnader (Ränta under byggtid) 
Vid större nybyggnation eller tillbyggnad av anläggningstillgång, som tar mer än ett års tid i 
anspråk, belastas anskaffningsvärdet med ränta under byggtid. 
 
Exploateringsredovisning 
Exploateringsområden, till de delar som är ämnade att avyttras, redovisas bland 
omsättningstillgångarna. 
 
Avskrivning av kundfordringar 
Kundfordringar som är äldre än ett år, har skrivits av i bokslutet. Avskrivningarna bokförs på 
berörd verksamhet. Fordringarna kvarstår dock för bevakning hos kommunens externa 
inkassopartner. 
 
Ansvarsförbindelser 
Bland ansvarsförbindelserna ingår inte beloppsmässigt kommunens borgen för de kommunala 
företagens pensionsåtaganden. För att dessa inte vid varje tidpunkt fullt ut ska behöva avsätta 
medel för framtida pensionsutbetalningar har kommunen åtagit sig borgensansvar för dessa. 
Borgensåtagandet för dessa pensionsåtaganden är till beloppet obestämt. 
I ansvarsförbindelserna ingår pensionsförpliktelser intjänade tom 1997-12-31. Borås Stad har 
genom försäkringslösning försäkrat bort en viss del av dessa intjänade pensioner. 
Försäkringslösningen har då minskat beloppet under ansvarsförbindelserna. Förpliktelsen 
kvarstår dock om försäkringsbolagen inte skulle kunna infria försäkringen. 
 
Sammanställd redovisning 
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2) för mindre aktiebolag respektive 
BFNAR 2012:1 (K3) för större aktiebolag. Bedömningen är att de bolag som tillämpar K2 utgör 
en liten och oväsentlig del av totalen och någon omräkning till K3 görs inte i den sammanställda 
redovisningen. 
 
Enligt LKBR ska årsredovisningen även omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs 
genom andra juridiska personer där kommunen har ett varaktigt betydande inflytande. Med 
hänvisning till RKR R16 upprättar Borås Stad sammanställd redovisning som utgår från 
underkoncernernas bokslut. 
 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i 
kommunala bolag eliminerats, varefter intjänat eget kapital har räknats in i koncernens eget 
kapital. Den proportionella konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen inte är 
helägda inkluderas endast ägda andelar av räkenskaperna i koncernredovisningen. Väsentliga 
koncerninterna kostnader och intäkter samt fordringar och skulder har eliminerats. 
Koncernföretagens bokslutsdispositioner faller bort och ingår i det redovisade resultatet efter 
avdrag för uppskjuten skatt. I den sammanställda balansräkningen fördelas koncernföretagens 
obeskattade reserver upp mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.  
 
Den sammanställda redovisningen avser hela ”kommunkoncernen”, inkluderat primärkommunen 
Borås Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i kommunalförbundet Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilka 
kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 50 % respektive 55 %. En uppställning av de 
majoritetsägda bolagen som ingår i koncernen återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt ”Den 
kommunala koncernen”. En samlad förteckning över Borås Stads ägarintressen i bolag och 
ekonomiska föreningar återfinns i not 13. 
 
Kommunstyrelsen har inte medtagit stiftelserna Blå Stjärnans Djursjukhus och Proteko. 
Stiftelsernas omslutning är av ringa betydelse och anses därför vara utan väsentlig betydelse för 

84



kommunen och behöver då inte omfattas enligt LKBR. I den sammanställda redovisningen ingår 
inte heller de olika donationsfonder, som sedan 1996 förvaltas som särskilda stiftelser.  
 
De avskrivningsprinciper som bolagen tillämpar skiljer sig i väsentliga delar från de principer som 
tillämpas av Borås Stad. I bolagen tillämpas följande avskrivningstider: 
 

Tillgångsslag Avskrivningstid 

Byggnader 5-100 år 

Markanläggningar 10-25 år 

Tekniska anläggningar 10-35 år 

Fordon 5-12 år 

Inventarier 3-10 år 
 
 
 
Not 1 Verksamhetens intäkter Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Avgifter, ersättningar, hyror och arrenden 878 869 1 978 2 252 
Driftbidrag 767 798 1 175 747 
Återbetalning AFA-försäkring 0 0 0 0 
Investeringsbidrag (direktförda) 5 20 5 25 
Investeringsbidrag (periodiserade) 2 0 2 0 
Realisationsvinster försäljning 
anläggningstillgångar 21 253 21 295 
Försäljning av exploateringsfastigheter 36 143 36 143 
Försäljningsmedel, övrigt 57 49 64 50 
Övrigt 18 12 112 107 
Förändring av avsättningar 0 0 7 4 
Summa 1 784 2 144 3 400 3 623 

 
 
 
Not 2 Verksamhetens kostnader Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Personalkostnader -5 255 -5 204 -5 776 -5 714 
- därav arbetsgivaravgifter, pensioner mm -1 604 -1 689 -1 776 -1 853 
Tjänster -1 999 -1 973 -2 149 -2 078 
Materiel -360 -394 -660 -715 
Transfereringar, bidrag mm -312 -344 -348 -329 
- därav bidrag till statlig infrastruktur 0 -13 -13 -14 
- därav anläggningslån till föreningar 0 -1 0 0 
- därav kostnad för sålda 
exploateringsfastigheter -34 -109 -34 -109 
Årets skattekostnad 0 0 -9 -14 
Uppskjuten skattekostnad 0 0 12 -15 
Summa -7 926 -7 915 -8 930 -8 865 
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Uppdragsföretag 
Ett uppdragsföretag är en annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av 
kommunallagen 3:12 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet, men där överlämnandet 
skett så att ett betydande inflytande inte erhållits. Överlämnandet kan ske genom upphandling 
enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. I följande tabell 
nämnda kommunala entreprenader har bedrivits inom Borås Stad 2019. Friskolor definieras inte 
som kommunala entreprenader eftersom de tillkommer genom avtal med staten. 
 
 
Uppdragsföretag 2019    
  Bruttokostnad Andel Bruttokostnad 
Verksamhetsområde Uppdragsföretag Uppdragsföretag totalt inkl uppdragsföretag 
  tkr   tkr 
Företagshälsovård                   5 692     90,3%                           6 304     
LOV Hemtjänst                 42 424     11,2%                       378 718     
Äldreboenden                 89 269     13,3%                       673 640     
Gruppbostäder LSS           60 768 095     23,9%                 254 137 967     
LOV daglig verksamhet           17 119 686     27,1%                   63 208 451     
Boende IFO Vuxen                   6 492     66,1%                           9 823     

 
 
Arbetsgivaravgifter, pensioner mm Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Arbetsgivaravgifter -1 078 -1 083 -1 197 -1 199 

     
Pensionskostnad inkl löneskatt -430 -494 -470 -531 
- årets intjänade pensioner -219 -213 -245 -236 
- pensionsutbetalningar -120 -120 -122 -126 
- avsatt till pensioner intjänat from 1998 -15 -60 -24 -67 
- avsatt till pensioner intjänat tom 1997 -75 -100 -75 -100 
- pensionsförsäkringar 0 0 -3 -1 
- förvaltningskostnader -1 -1 -1 -1 

     
Personalvård och personalutveckling -78 -82 -91 -93 
Tillfälligt inhyrd personal -18 -30 -18 -30 
Summa -1 604 -1 689 -1 776 -1 853 

 
 
Bidrag till statlig infrastruktur       mnkr 

  Tid för   
  Totalbelopp upplösning 2019 2018 

     
Div direkta bidrag till statlig infrastruktur  1 år 0 0 
Indexuppräkning järnvägsutr Götalandsbanan 0,2 1 år 0 0 
GC-väg, Sandhult 0,8 1 år 0 1 
GC-väg, Borås - Rydboholm 24,0 1 år 0 0 
GC-väg Frufällan - Sjöbo 12,0 1 år 0 12 
Gångtunnel vid Fristads station 7,4 1 år 0 0 
Summa     0 13 

 
 
 

86



Not 3 Avskrivningar/Nedskrivningar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Planenliga avskrivningar, immateriella tillgångar 0 0 -6 -2 
Planenliga avskrivningar, materiella tillgångar -267 -227 -652 -569 
Nedskrivningar, materiella tillgångar 0 0 -104 -8 
Summa -267 -227 -762 -579 

 
 
Not 4 Verksamhetens nettokostnader   
(exkl avskrivningar) Kommun  
Nettokostnader per verksamhetsområde 2019 2018 
Gemensamma funktioner -200 -181 
Politisk verksamhet -71 -59 
Infrastruktur och skydd -159 -126 
Gator vägar, parkering och parker -130 -144 
Fritid  -228 -209 
Kultur -170 -154 
Affärsverksamhet 13 264 
Pedagogisk verksamhet -2 751 -2 649 
Vård och omsorg -2 518 -2 412 
Särskilt riktade insatser -89 -89 
Summa -6 303 -5 759 
Finansiering 161 -12 
Summa -6 142 -5 771 
- förändring % 6,4 1,5 

 
 
Not 5 Skatteintäkter Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Preliminära skatteintäkter 5 203 4 971 5 203 4 971 
Preliminär skatteavräkning -48 -6 -48 -6 
Slutlig skatteavräkning 3 -16 3 -16 
Summa kommunalskatt 5 158 4 949 5 158 4 949 
- förändring % 4,2 3,0 4,2 3,0 
Skattesats % 21,31 21,31 21,31 21,31 
Skatteunderlag 24 417 23 330 24 417 23 330 
- förändring % 4,7 3,1 4,7 3,1 
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Not 6 Generella statsbidrag och utjämning Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Inkomstutjämningsbidrag 1 034 1 009 1 034 1 009 
Kostnadsutjämningsbidrag 0 0 0 0 
Strukturbidrag 0 0 0 0 
Införandebidrag 0 0 0 0 
Kostnadsutjämningsavgift -43 -23 -43 -23 
Regleringsbidrag 0 0 0 0 
Regleringsavgift 79 17 79 17 
Bidrag för LSS-utjämning -15 -7 -15 -7 
Fastighetsavgift 196 192 196 192 
Tillfälligt statsbidrag långtidsarbetslösa 0 6 0 6 
Tillfälligt statsbidrag flyktingmottagning 43 67 43 67 
Byggbonus från Boverket 0 15 0 15 
Summa 1 294 1 276 1 294 1 276 

 
 
Not 7 Finansiella intäkter Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ränta på långfristig utlåning 73 67 0 0 
Ränta på likvida placeringar 5 7 6 7 
Ränta från Internbanken (kortfristig fordran) 37 21 0 0 
Räntederivat 25 47 0 0 
Ränta under byggtid 0 1 0 1 
Utdelning från dotterbolag 5 54 0 0 
Övrigt 20 6 30 9 
Summa 165 203 36 17 

 
 
Not 8 Finansiella kostnader Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ränta på externa långfristiga lån -66 -51 -68 -8 
Räntederivat -33 -53 -34 -53 
Ränta på 
pensionsavgifter/pensionsavsättningar -3 -3 -3 -3 
Övriga finansiella kostnader -7 -5 0 -6 
Summa -109 -112 -105 -70 

 
 
Not 9 Anläggningstillgångar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 13 082 11 148 15 561 13 235 
Årlig förändring 1 501 1 934 1 274 2 326 
- immateriella tillgångar 0 1 5 1 
- materiella tillgångar 352 585 1 279 2 338 
- finansiella tillgångar 1 149 1 348 -10 -13 
Utgående balans 14 583 13 082 16 835 15 561 
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Not 10 Immateriella tillgångar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 3 2 6 5 
Årlig förändring 0 1 5 1 
- nya investeringar 1 1 9 3 
- investeringsbidrag 0 0 0 0 
- nedskrivningar 0 0 0 0 
- avskrivningar -1 0 -4 -2 
Utgående balans 3 3 11 6 

     
Avskrivningstid (genomsnittlig) 7,5 år 4,4 år 3,1 år 2,8 år 

     
     

Ackumulerade värden för immateriella      
anläggningstillgångar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ackumulerade anskaffningsvärden 4 3 31 22 
Ackumulerade avskrivningar -1 0 -20 -16 
Utgående balans 3 3 11 6 

 
 
Not 11 Mark, byggnader och tekniska      
anläggningar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 4 538 3 990 14 915 12 639 
Årlig förändring 330 548 1 244 2 276 
- nya investeringar inkl pågående 
nyanläggning 527 721 1 924 2 835 
- försäljningar (bokfört värde) -2 -8 -6 -84 
- avskrivningar -195 -165 -571 -483 
- nedskrivningar 0 0 -103 8 
Summa Mark, byggnader och tekn anl 4 868 4 538 16 159 14 915 
Utgående balans 4 868 4 538 16 159 14 915 
- markreserv 391 383 389 383 
- markvärde , gatu-, gc- och parkmark 76 76 76 76 
- verksamhetsfastigheter 4 126 3 736 3 590 3 239 
- fastigheter för affärsverksamhet 0 0 10 655 8 544 
- publika fastigheter 0 0 656 617 
- fastigheter för annan verksamhet 26 27 26 27 
- pågående nyanläggning 249 316 767 2 029 

     
Avskrivningstid (genomsnittlig) 25,0 år 27,5 år 24,2 år 30,9 år 

     
Nedskrivningar     
-Byggnader 0 0 -78 0 
-Optofibernät 0 0 -25 0 

 0 0 -103 0 
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Ackumulerade värden för mark, byggnader      
och anläggningar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ackumulerade anskaffningar 7 559 7 035 23 463 21 545 
Ackumulerade avskrivningar -2 693 -2 497 -6 643 -6 072 
Ackumulerade nedskrivningar  0 0 -661 -558 
Utgående balans 4 866 4 538 16 159 14 915 

 
 
De allmännyttiga bostadsbolagens fastigheter har ett bedömt sammanlagt marknadsvärde på 
7 808 mnkr medan det totala bokförda värdet uppgår till 4 356 mnkr. 
  
 
Not 12 Maskiner och inventarier Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 321 284 419 364 
Årlig förändring 22 37 34 55 
- nya investeringar 93 99 122 131 
- investeringsbidrag 0 0 0 0 
- försäljningar 0 0 -3 0 
- nedskrivningar 0 0 3 0 
- avskrivningar -71 -62 -88 -76 
Utgående balans 343 321 453 419 

     
Avskrivningstid (genomsnittlig) 4,8 år 5,2 år 5,2 år 5,5 år 

 
 
Ackumulerade värden för maskiner och     
inventarier Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ackumulerade anskaffningar  852 759 1 178 1 059 
Ackumulerade avskrivningar   -509 -438 -725 -640 
Utgående balans 343 321 453 419 

 
 
Not 13 Värdepapper mm Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 564 564 108 114 
Årlig förändring 0 0 0 -6 
Utgående balans 564 564 108 108 
- aktier 476 476 20 20 
- andelar i ekonomiska föreningar 86 86 86 86 
- bostadsrätter 2 2 2 2 
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Kommunens engagemang i aktiebolag   Aktier 
och ekonomiska föreningar  andelar, mm 
  Bokfört värde, tkr Ägarandel % 
Aktiebolag   
Borås Stadshus AB 460 000 100,0 
AB Bostäder i Borås 10 995 100,0 
Fristadbostäder AB 400 100,0 
AB Sandhultsbostäder 1 500 100,0 
AB Toarpshus  1 596 100,0 
Viskaforshem AB 2 000 100,0 

   
Kommentus-Gruppen AB 4  
Inera AB 43 0,2 

   
Ekonomiska föreningar   
Kommuninvest Ekonomisk Förening 86 078 1,5 
Andelar i övriga föreningar 121   

 
 
Not 14 Långfristig utlåning Kommun  Koncern mnkr 
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 7 656 6 308 19 20 
Årlig förändring 1 149 1 348 -10 -1 
- nya lån 5 878 1 824 0 0 
- amorteringar -4 729 -476 -10 -1 
- nedskrivningar, ordinarie 0 0 0 0 
- nedskrivning, ändrad redovisningsprincip 0 0 0 0 
Utgående balans 8 805 7 656 9 19 
- lån till kommunens företag 8 786 7 637 0 0 
- övrig utlåning 19 19 9 19 

 
 
Not 15 Omsättningstillgångar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 2 110 1 841 2 069 1 968 
Årlig förändring -339 269 -301 101 
- förråd, lager och exploateringsområden 32 -64 24 -47 
- kortfristiga fordringar -75 293 -26 649 
      - varav Internbank 150 178 0 0 
- kortfristiga placeringar -232 -50 -231 -602 
- kassa och bank -64 90 -68 101 
Utgående balans 1 771 2 110 1 768 2 069 
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Not 16 Förråd mm Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Servicekontorets förråd 4 4 4 5 
Exploateringsområden 198 165 198 165 
Bränslelager 0 0 14 34 
Övrigt 0 0 25 13 
Summa 202 169 241 217 

 
 
Not 17 Kortfristiga fordringar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Kortfristig utlåning 371 427 0 0 
- koncernkontot 0 0 0 0 
- kortfristig del av långfristig fordran 371 427 0 0 
Skatte- och bidragsavräkning 109 96 109 96 
Statsbidragsfordringar 36 40 36 40 
Kundfordringar 199 248 444 427 
Mervärdeskattefordran 103 108 108 116 
Interimsfordringar 146 140 208 194 
Kortfristiga placeringar 321 552 321 552 
Övrigt 52 34 61 119 
Summa 1 337 1 645 1 287 1 544 

 
 
Not 18 Kassa och bank Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Kommunens likvida medel  232 296 232 296 
Företagens likvida medel 0 0 8 12 
Summa 232 296 240 308 

 
 
Koncernkontot mnkr  
  2019 2018 
Företagens inlåning 168 157 
Företagens lån -5 646 -4 358 
Borås Stads kassa 69 225 
Extern upplåning 5 581 4 153 
Saldo koncernkonto 172 177 
Övriga likvida medel 60 119 
Summa Kassa och bank 232 296 
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Not 19 Eget kapital Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående eget kapital 4 964 4 646 5 999 5 650 
Årlig förändring 99 318 96 349 
- rättelse från tidigare år 0 0 5 -2 
- årets resultat 99 318 91 351 
Utgående eget kapital 5 063 4 964 6 095 5 999 

 
     

Not 19 Eget kapital  RUR Kommun    
  2019 2018   
Utgående eget kapital 5 063 4 964   
Resultatutjämningsreserv 2010-
2012 156 156   
Resultatutjämningsreserv 2013 45 45   
Resultatutjämningsreserv 2014 49 49   
Total Resultatutjämningsreserv 250 250   
Övrigt eget kapital 4 813 4 714   

 
 
Not 20 Avsättningar för pensioner Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Särskild avtalspension, inkl löneskatt,      
intjänat fr o m 1998 428 365 464 406 
Särskild avtalspension, förtroendevalda     
inkl löneskatt 4 2 4 2 
Visstidspensioner inkl löneskatt 1 1 10 10 
Framtida pensioner intjänade t o m 1997 57 157 57 157 
Summa 490 525 535 575 

     
Pensionsmedlens användning     
- finansiella placeringar 0 0 0 39 
- återlåning 490 525 535 536 

 
 
Aktualiseringsgrad %  
  2019 2018 
Särskild avtalspension intjänad fr o m 1998 92,2 92,2 

 
 
Antal visstidsförordnanden 

  

  2019 2018 

Antal visstidsförordnanden 1 1 
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Avsättning framtida pensioner intjänade t o m 1997 Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående avsättning 156 241 164 249 
Årlig förändring -99 -85 -109 -85 
- ny avsättning 0 100 0 100 
- disposition av avsättning -99 -185 -109 -185 
    därav försäkringslösning -99 -149 -109 -149 
    därav löneskatt 0 -36 0 -36 
Utgående avsättning 57 156 55 164 

 
 
Not 21 Andra avsättningar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 66 56 521 508 
Förändring under året -10 10 -27 13 
- nya avsättningar 0 34 2 43 
- disposition av avsättning -10 -24 -29 -30 
- återföring till resultaträkning 0 0 0 0 
Utgående balans 56 66 494 521 
- MarketPlace Borås Ek förening 0 0 0 0 
- Högskolan, professurer 9 11 8 11 
- GC-väg, Frufällan medfinansiering 3 3 3 3 
- GC-väg, Sandhult medfinansiering 0 0 0 0 
- GC-vägar, Borås - Rydboholm medfinansiering 7 10 8 10 
- GC-väg, Frufällan - Sjöbo 12 12 12 12 
- Götalandsbanan, samarbetsavtal 3 3 3 3 
- Bidrag till statlig infrastruktur E20 0 0 9 9 
- Återställning av Sobackens deponi 0 0 4 4 
- Investeringsfond Borås Energi & Miljö 0 0 216 223 
- Gångtunnel vid Fristads station 7 7 7 7 
- Sommarlovskort kollektivtrafik projekt 4 år 15 20 16 20 
- Uppskjutna skatteskulder 0 0 208 219 

     
Uppskjutna skatteskulder     
Obeskattade reserver 0 0 177 175 
Skatt enligt företagens årsredovisningar 0 0 31 44 

 0 0 208 219 
 
Andra avsättningar , upplysningar    
Borås Stad Belopp  Återstående avtalstid/ Planerad byggstart 
  2019 utbetalningstid Färdigställande 
 - Högskolan, professurer 8,4 4 år  

 - Götalandsbanan, samarbetsavtal 3,5 
Avtalstid 2017 tom 

2020  
 - GC-väg, Frufällan medfinansiering  3,0  Regleras 2020 
 - GC-väg, Frufällan - Sjöbo 12,0  Klart 2020 
 - GC-väg, Borås - Rydboholm 
medfinansiering 6,6  Klart 2020 

 - Gångtunnel vid Fristads station 7,4  
Projektering påbörjad 

2018 
 - Sommarlovskort kollektivtrafik 4 år 15,5 3 år  
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 56,4   
Not 22 Långfristiga skulder Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående skulder 5 485 4 781 5 806 4 877 
Årlig förändring 1 256 704 1 165 929 
Utgående skulder 6 741 5 485 6 971 5 806 
- förmedlade lån till kommunens företag 2 250 2 250 2 500 2 360 
- inlåning till internbanken 3 200 3 200 4 200 3 200 
- externa lån i bolagen 0 0 101 101 
- kommunens egen låneskuld 0 0 0 0 
- skuldförda investeringsbidrag 35 35 41 35 
- förutbetalda anslutningsavgifter 0 0 129 110 

 
 
Not 23 Kortfristiga skulder Kommun  Koncern   
  2019 2018 2019 2018 
Kortfristig upplåning 2 551 2 557 2 567 2 714 
- från företagen i koncernkontot 151 157 10 157 
- upplånat till koncernkontot 2 400 2 400 2 557 2 557 
- kortfristig del av långfristig skuld 0 0 0 0 
Avtalspensioner 157 153 160 156 
Löneskatt på pensioner 38 148 40 150 
Leverantörsskulder 296 376 436 739 
Preliminärskatter mm 75 73 77 74 
Semesterlöneskuld mm 305 291 330 315 
Skatteavräkning 52 45 52 46 
Interimsskulder 387 341 525 454 
Övrigt 143 168 321 81 
Summa 4 004 4 152 4 508 4 729 

 
 
Not 24 Pensionsförpliktelser Kommun  Koncern   
  2019 2018 2019 2018 
Pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997 1 186 1 262 1 186 1 262 
Visstidspensioner 8 8 8 8 
Löneskatt på pensionsförpliktelser 290 308 290 308 
Summa 1 484 1 578 1 484 1 578 

 
Aktualiseringsgrad Kommunen  % 
  2019 2018 
Pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997 92,2 92,2 
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Not 25 Övriga ansvarsförbindelser Kommun  Koncern   
  2019 2018 2019 2018 
Kommunens företag 241 239 0 0 
Bostadsföretag, ej kommunala  84 82 84 82 
Övriga företag och föreningar 217 148 217 135 
Egnahem och småhus med bostadsrätt 0 0 0 0 
Summa 542 469 301 217 

 
 
Borås Stad har i december 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 
kommuner och landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  
  
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening.  
  
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Borås Stads ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Borås 
Stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 940 838 030 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 4 915 532 557 kronor.  
 
 
Not 26 Justering för ej likviditetspåverkande     
 poster Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Avskrivningar 267 227 658 571 
Nedskrivningar 0 0 104 8 
Gjorda avsättningar 64 195 64 250 
Återförda avsättningar -109 -209 -131 -242 
Intäktsförda ej likvida gåvor 0 0 0 0 
Upplösning av bidrag till infrastruktur     
Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 -269 0 -47 
Medel från verksamheten före förändring av  222 -56 695 540 
rörelsekapital          

     
Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör      
den löpande verksamheten     
Utbetalning av avsättningar för pensioner 0 0 0 0 
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl 
infrastrukturbidrag) 0 0 0 0 
Förändring av rörelsekapital 0 0 0 0 

     
Poster som redovisas i annan sektion     
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar -2 -8 -6 -84 
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Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 -8 -6 -84 
 
Not 27 Total kostnad för revision Kommun  
  2019 2018 

   
Den totala kostnaden för revision uppgår till 5 512 4 861 

   
varav kostnad för räkenskapsrevision 1 377 679 
- avser kostnader för granskning av bokföring,    
delårsrapport samt årsredovisning   
   
Summa 5 512 4 861 
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Nämndernas resultat och verksamhet 
 
Nämndernas egna årsredovisningar redovisas som särskilda bilagor. Dessa är upprättade av 
nämnderna själva. Utgångspunkten är att respektive nämnd är den som är redovisningsskyldig 
inför Kommunfullmäktige. Kommunen har 18 st nämnder inklusive Revisorskollegiet som är 
rapporteringsskyldiga till Kommunfullmäktige. 
 

 
 
 

Ekonomiska mål och ekonomiskt ansvar 
I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter och kostnader. Nettokostnaderna 
täcks när det gäller anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kommunbidraget mots-
varar normalt den budgeterade nettokostnaden per nämnd. 
 
Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. Inom ramen för kommunens in-
ternhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar själva med vissa 
begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen 
som helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär 
bl a att ökade kapitalkostnader p g a investeringar inkräktar på utrymmet för övriga verksamhets-
kostnader. En effektivare kapitalanvändning, d v s att mindre kapital binds i verksamheten, ger å 
andra sidan utrymme för ökad verksamhet. 
 
Nämndernas ansvar gäller över tiden och är alltså inte begränsat till budgetåret. De årliga re-
sultaten balanseras över till nästkommande år. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om 
resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. En förut-
sättning för överföring av positiva budgetavvikelser är att fastställda verksamhetsmål uppnåtts.  
 
Det ekonomiska målet för respektive nämnd är det budgeterade resultatet efter kom-
munbidrag i den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet är i 
normalfallet 0, d v s budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostna-
derna. Vissa undantag förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten 
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delvis finansierar verksamheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från 
tidigare år. 
 
För att dels parera oförutsedda kostnader och dels göra kostnadsmassan mer flexibel till föränd-
ringar av intäkterna finns ett relativt omfattande buffertsystem som innebär att 1% av kom-
munbidraget skall avsättas till oförutsedda kostnader. Kravet på buffert kan slopas om ackumule-
rat överskott finns och Kommunstyrelsen godkänt åtgärden. 
 
I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika ansvarsområden. Det ekonomiska målet 
gäller då för respektive ansvarsområde. Om en nämnd tilldelas mer än ett kommunbidrag, kan 
inte kommunbidragen omfördelas mellan respektive ansvarsområde. 
 
Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. För att inte riskera att viktiga 
verksamhetsmål äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör 
inarbetning av underskott ske under planerade former. Inarbetning av större underskott kan ske 
över en längre period. Detta innebär att underskott i sin helhet inte måste täckas in redan under 
det följande året. Beslut om fördelning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i 
samband med antagande av årsbudgeten 
 
Nämnderna skall månatligen i enlighet med ”Regler och principer för ekonomistyrning” lämna en 
budgetuppföljning till Kommunstyrelsen med en prognos över det ekonomiska utfallet för helå-
ret. Om prognosen indikerar ett överskridande skall nämnden omedelbart besluta om korrige-
rande åtgärder. 
 
Förvaltningarna skall dessutom senast 10 dagar in på ny månad lämna en kortfattad och 
koncentrerad månadsuppföljning till Kommunstyrelsen. Syftet med denna rapport är att 
snabbt ge en överblick över det ekonomiska läget. Kompletterad med ett antal verksamhetsmått 
som beskriver de delar av verksamheten som innehåller störst ekonomisk risk förstärker uppfölj-
ningen Kommunstyrelsens kontroll över utvecklingen. 
 
Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning är också beaktad genom att ett särskilt avsnitt 
i budgeten och årsredovisningen ägnas åt centralt beslutade verksamhetsmål. Systemet har också 
introducerats i delårsrapporterna och ett IT-stöd förenklar och förtydligar målstyrningsarbetet.  
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Kommunledning och gemensam service 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 57 72 99 

Kostnader -12 263 -12 378 -15 049 

Nettokostnader -12 206 -12 306 -14 950 

Kommunbidrag 12 850 13 650 15 100 

Resultat 644 1 344 150 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

 
Resultatet om +150 tkr anses följa budget. Arvoden visar högre kostnader än budgeterat men  
kompenseras till viss del av lägre kostnader för resor, konferenser och övrig representation än  
budgeterat. From 2019 redovisas här kostnader för Kommunfullmäktiges lokaler.  
Antalet sammanträdestimmar uppgick 2019 till 78,5. Kostnaderna för partistöd uppgick till 5 024 
tkr och för förtroendemannautbildning redovisas kostnader på 420 tkr. 
 
Kommunfullmäktige har tidigare år redovisat såväl negativa som positiva resultat.  
Kommunstyrelsen har gjort den bedömningen att Kommunfullmäktige saknar möjlighet att  
hantera sina resultatavvikelser. Årliga över- eller underskott regleras därför i årsredovisningarna till 
ett utgående ackumulerat nollresultat. 
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Revisorskollegiet 
 

Revisorskollegiet   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 426 549 535 

Kostnader -5 705 -5 412 -6 188 

Nettokostnader -5 279 -4 863 -5 653 

Kommunbidrag 4 450 5 750 5 875 

Resultat -829 887 222 

Ackumulerat resultat 146 1 033 1 255 

Nettoinvesteringar - - - 

 
Revisorskollegiet redovisar ett resultat på +222 tkr jämfört med kommunbidraget. Intäkterna är 
lägre än budgeterat på grund av endast deldebitering för granskning av SÄRF och Sjuhärads 
kommunalförbund. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat beroende på en föräldraledig re-
visor på deltid. Kostnaderna för revisionskonsulter är högre än budgeterat då Stadsrevisionen 
genomfört fler granskningar utförda av konsulter under året p.g.a. personalsituationen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat i sin helhet läggs till det ackumulerade resultatet. Vid 
2018 års utgång hade revisorskollegiet ett ackumulerat resultat på +1 033 tkr. Detta ökar då till  
+1 255 tkr.  
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Kommunstyrelsen 
Resurstilldelningen till Kommunstyrelsen är fördelad på två kommunbidrag. Det första avser 
Kommunstyrelsens egen verksamhet Stadsledningskansliet och det andra avser  
kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med Kommunstyrelsens  
verksamhet, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras här. 
 

Stadsledningskansliet   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 91 006 92 274 93 988 

Kostnader -216 723 -214 365 -248 716 

Nettokostnader -125 717 -122 091 -154 729 

Kommunbidrag 137 330 119 563 119 405 

Resultat 11 613 -2 528 -35 323 

Ackumulerat resultat 15 881 5 000 5 000 

Nettoinvesteringar -4 940 -100 039  

Försäljning av mark och fastigheter 34 088 260 995  
 
Stadsledningskansliets kommunbidrag uppgick 2019 till 119,4 mnkr och verksamheten redovisar 
ett resultat om -35,3 mnkr. I detta resultat ingår kostnader om ca 15,1 mnkr som finansieras med 
öronmärkta medel och därmed justeras i bokslutet (se nedan). I november beslutades i  
kommunfullmäktige (KF 2019-11-20 § 261) om finansiering av sanering och rivning av Gässlösa 
vilket genererade en obudgeterad kostnad 2019 om ca 19,2 mnkr. Kostnader motsvarande 4,6 
mnkr hör till strategiska IT-satsningar och justeras i bokslutet mot centralt placerade medel. Om 
hänsyn tas till dessa poster visar Stadsledningskansliet ett slutligt resultat om ca 3,5 mnkr. Detta 
överskott kan främst förklaras av svårigheter att tillsätta specifika tjänster. 
 

 

 
Under året har Stadsledningskansliet erhållit ökat kommunbidrag med 1 605 tkr, vilka kan  
härledas till medel för Lokal utveckling, löneutveckling och strategisk IT. Kommunstyrelsen före-
slår att årets överskott på 3 521 tkr skjuts till tidigare ackumulerat resultat. Det ackumulerade 
resultatet blir därför 5 000 tkr från föregående år, adderat med 2019 års överskott om 3 521 tkr, 
totalt 8 521 tkr. Enligt tidigare praxis maximeras ack.res. till 5 000 tkr. 
 
  

Öronmärkta projekt Utfall tkr 2019 
Organisationshälsa 4 739 
Byggbonus 6 219 
E-handelsstaden    500 
Market Place Borås 3 500 
Sociala investeringar    110 
Summa 15 068 
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Kommungemensam verksamhet   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 4 4 872 

Kostnader -112 199 -116 072 -120 609 

Nettokostnader -112 195 -116 068 -119 737 

Kommunbidrag 111 050 114 000 118 100 

Resultat efter kommunbidrag -1 145 -2 068 -1 637 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

 

Utfallet för den kommungemensamma verksamheten 2019 blev -1,6 mnkr. Avvikelsen förklaras av 
kostnader till STIM (0,4 mnkr), bidrag till flytt av delar av Biologiska muséets samlingar (0,5 mnkr), 
högre kostnad för Proteko (0,1 mnkr) samt Västtrafiks seniorkort och färdtjänst (0,6 mnkr) än 
budgeterat. Intäkten täcker kostnaden för dataskyddsombud lokaliserat hos Sjuhäradsbygdens 
Kommunalförbund. 
 
Kommunstyrelsen föreslår liksom tidigare år att resultatet för den kommungemensamma  
verksamheten regleras i bokslutet, dvs. avskrivs. Kommunstyrelsen är medveten om att resultat 
som automatiskt avskrivs kan leda till en ineffektivitet. En översyn av verksamheterna inom den  
gemensamma ramen pågår därför kontinuerligt.  
 
 
 

103



Överförmyndarnämnden 
 
Överförmyndarnämnden   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 9 336 0 0 
Kostnader -16 456  -8 667  -8 522 
Nettokostnader -7 120 -8 667 -8 667 
Kommunbidrag 6 400 6 550 6 725 
Resultat -720 -2 117 -1 797 
Ackumulerat resultat 0 0 0 
Nettoinvesteringar - - - 
 
Nämnden visar ett negativt resultat på -1 797 tkr. Underskottet är att hänföra till ökade kostnader 
för arvode och ersättningar till gode män och förvaltare. Nämnden har fått ersättning för kostnaden 
avseende ensamkommande barn från Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
Årets resultat är -1 797 tkr och Kommunstyrelsen förslår att detta avskrivs likt tidigare år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104



Valnämnden 
 

Valnämnden   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 1 2 370 3 197 

Kostnader -1 193 -6 365 -6 474 

Nettokostnader -1 192 -3 995 -3 277 

Kommunbidrag 950 4 150 4 025 

Resultat -242  155  748  

Ackumulerat resultat 0 0 600 

Nettoinvesteringar - - - 

 
Under år 2019 genomfördes val till Europaparlamentet. Valnämnden redovisar 2019 ett resultat på 
+748 tkr. Av dessa föreslås att 600 tkr avsätts till ackumulerat resultat 2020. Skälet är att den nya 
vallagsändringen kräver en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att upp-
fylla tillgänglighetskraven. Årets positiva resultat kommer av att Valnämnden fick högre statsbidrag 
än budgeterat, personal har avslutat projektanställningar tidigare än planerat samt en föräldrale-
dighet. 
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Lokalförsörjningsnämnden 
 

Lokalförsörjningsnämnden   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 735 276 762 303 815 627 

Kostnader -778 378 -812 541 -879 508 

Nettokostnader -43 102 -50 238 -63 881 

Kommunbidrag 29 950 31 450 31 900 

Resultat -13 152 -18 788 -31 981 

Ackumulerat resultat -30 563 -41 315 -68 978 

Nettoinvesteringar -342 046 -531 719 -381 175 

 
Nämndens resultat för 2019 uppgår till -31 981 tkr. Avvikelsen har bland annat uppstått inom 
följande verksamheter: 
 
Internhyresfastigheter: Utfall -6,1 mnkr, avvikelse budget -10,1 mnkr  
Nämnden budgeterade att internhyresfastigheter skulle generera ett överskott med +4,0 mnkr. 
Istället uppstod ett underskott med -6,1 mnkr, vilket innebär en total differens med 10,1 mnkr mot 
budget. Det beror bland annat på att konsumtionsavgifterna har ökat mer än budgeterad uppräk-
ning samt att det finns obalanser i några av lokalgrupperna, dvs. att schablonhyran inte stämmer 
överens med de verkliga kostnaderna. 
 
Årsvis omräkning: Utfall -3,8 mnkr, avvikelse budget -3,6 
Årsvis omräkning innebär att den budgeterade kostnaden blir den brukande nämndens faktiska 
hyreskostnad. Denna avvikelse mot budget som belastat Lokalförsörjningsnämnden skulle istället 
belastat berörda nämnder ifall budgeteringen varit optimal. 
 
Lokalbank: Utfall -11,8 mnkr, avvikelse budget -8,8 mnkr 
Denna verksamhet ska omfatta kostnader för lediga lokaler som är tillgängliga för uthyrning. Den 
enskilt största kostnaden avser Kulturskolan -2,4 mnkr. I redovisat utfall finns det även med 
kostnader för lokaler som är under avveckling och det finns objekt som funnits med i lokalbanken 
under minst tre år till en kostnad av 1,7 mnkr. Att notera är att kostnaden för inhyrda objekt 
uppgick till ca 7 mnkr.  
 
Pågående arbeten, ej uthyrda: Utfall -6,7 mnkr, avvikelse budget -6,7 mnkr 
Det fanns ingen budget avsatt för dessa kostnader under 2019. Avser lokaler som inte är tillgängliga 
för uthyrning på grund av att olika arbeten pågår. De enskilt större kostnaderna avser ombyggnad 
av Björkhöjdskolan -4,8 mnkr och Dalsjögläntan -1,1 mnkr. 
 
Resultatutjämningspost: Avvikelse budget -5,5 mnkr 
Denna post avser obalans i budget, d.v.s. ett prognostiserat underskott som uppstod vid upprät-
tande av budget för 2019. 
 
Nämndens ekonomiska rapporter har gradvis försämrats varje månad. Exempelvis har nämndens 
resultat försämrats med 6 mnkr i jämförelse med den ekonomiska rapporten efter november må-
nad. Det slutliga resultatet avviker med 16 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2 (jan-aug) samt 
med 20 mnkr i jämförelse med tertialrapport (jan-april). Nämnden bör förbättra sin ekonomiska 
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kontroll samt redovisning. Detta för att underlätta förståelsen och möjliggöra eventuella beslut 
angående effektiviseringar, prioriteringar eller ramtillskott. Lokalförsörjningsnämnder har ett på-
gående arbete avseende översyn av internhyressystemet vilket kan medföra att nämndens har större 
möjligheter att uppnå ett resultat i balans kommande år. Det kan dock innebära att andra nämnder 
får ökade kostnader.  
 
Lokalförsörjningsnämnden har ökat inhyrda lokaler med 6 860 m2  (3 % )  i jämförelse med 2018. 

 
Lokalförsörjningsnämnden hade -41 315 i ackumulerat resultat vid ingång av år 2019. Kommun-
styrelsen föreslår att årets resultat -31 981 överförs till nämndens ackumulerade resultat samt att 
nämnden erhåller kompensation för det intäktsbortfall som beror på hyrestak inom de sociala 
boendena med 4 318 tkr. Det resultat som därmed överförs till 2020 är -27 663 tkr. Det innebär att 
det ackumulerade resultatet efter 2019 uppgår till -68 978 tkr.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 39 743 45 291 43 551 
Kostnader -60 619 -66 079 -65 863 
Nettokostnader -20 876 -20 788 -22 312 
Kommunbidrag 22 850 23 400 23 950 
Resultat 1 974 2 612 1 638 
Ackumulerat resultat 20 672 23 284 24 922 
Nettoinvesteringar - - - 
 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på +1 638 tkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. Intäkterna avviker negativt från budget med 6 190 tkr och beror främst på att 
markförsäljningar med tillhörande etableringar på industriområden inte genererat förväntade in-
täkter. Under 2019 beviljades endast ett bygglov med planavgifter på över 1 000 tkr vilket kan 
jämföras med 2018 då fyra bygglov med höga planavgifter fakturerades. En av de planerade 
byggstarterna sköts upp till 2020 och ett bygglov kom in i slutet av 2019 vilket gör att intäkterna  
istället hamnar på 2020. Nämnden kan trots en lägre intäktsnivå redovisa ett positivt resultat tack 
vare den stora budgeterade bufferten på 7,2 mnkr. 
 
Nämnden har de senaste åren uppvisat en god ekonomi som bland annat beror på den starka 
byggkonjunkturen och det faktum att Borås Stad är en tillväxtkommun. Kommunstyrelsen förut-
sätter att Samhällsbyggnadsnämnden har en tydlig plan och handlingsberedskap för att kunna 
anpassa sin kostnadsnivå om intäkterna hamnar på en lägre nivå. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens intäktsfinansieringsgrad har under året varit 66,1 % (68,5 %). Det 
totala antalet bygglovsärenden inkl. förhandsbesked har varit 941 (834) st. tack vare en fortsatt hög 
efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler. Antalet genomförda lantmäteriförrättningar har 
under året uppgått till 150 (165) st. Ärendebalansen ökade till 113 (102) ärenden. 
 
Vid 2019 års ingång hade Samhällsbyggnadsnämnden ett ackumulerat överskott på +23 284 tkr. 
Detta förbättras med årets resultat på +1 638 tkr till +24 922 tkr. Nämnden önskar att under 2020 
få ianspråkta 1 800 tkr av sitt ackumulerade resultat till engångskostnader för att utveckla digitali-
seringen inom verksamheten. Kommunstyrelsen godkänner detta.  
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Servicenämnden 
 

Servicenämnden   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 510 872 617 342 697 175 

Kostnader -505 522 -611 372 -690 665 

Nettokostnader 5 350 5 970 6 510 

Kommunbidrag -5 000 -7 000 -7 000 

Resultat 350 -1 030 -490 

Ackumulerat resultat 36 018 34 988 34 498 

Nettoinvesteringar -21 475 -22 418 -29 981 

 
Servicenämnden utgör kommunens interna basresurs för den kommunaltekniska utförarverk-
samheten och administrativ service. Servicekontoret utför tjänster åt andra förvaltningar och 
kommunala företag. Servicenämndens kostnader ska till sin helhet finansieras med intäkter.  
 
Årets intäkter översteg kostnaderna med 6 510 tkr vilket innebär ett positivt resultat. Resultatet 
förklaras först och främst av en ökad produktionsvolym och god beläggning men det är också ett 
resultat av att Servicekontoret fortsatt arbeta med att utveckla kostnadseffektiva tjänster. Ser-
vicenämnden fick ett resultatkrav på 7 000 tkr från Kommunfullmäktige i Budget 2019 vilket 
innebär att - 490 tkr regleras mot det ackumulerade resultatet.  
 
Kommunstyrelsen menar att Servicenämnden är en viktig aktör när utrymmet för att öka kom-
munbidragen till de tekniska verksamheterna kommer att vara begränsat framöver. En effektiv 
utförare bör vara en garant för att få ut mesta möjliga av tillgängliga medel. Vid 2019 års ingång 
hade Servicenämnden ett ackumulerat resultat på +34 988 tkr. Detta förändras med årets resultat 
efter resultatkravet till +34 498 tkr.  
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Tekniska nämnden 
Verksamheten har under året varit indelad i två områden, väghållning, skog, parker m m samt 
persontransporter. 
 
Väghållning, skog, parker    tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 107 142 130 080 116 945 
Kostnader -234 781 -277 304 -263 117 
Nettokostnader -127 639 -147 224 146 172 
Kommunbidrag 136 600 142 654 146 745 
Resultat 8 961 -4 570 573 
Ackumulerat resultat 26 178 21 608 23 781 
Nettoinvesteringar -64 771 -59 415 -78 181 
 
För Väghållning, skog, parker m m redovisas ett positivt resultat på +0,6 mnkr jämfört med kom-
munbidraget. Kostnaderna för vinterväghållningen uppgick under året till 25,9 mnkr att jämföras 
med 33,0 mnkr under 2018. Kostnaderna höll sig i stort sett inom budget. Den senaste 7 års- pe-
rioden har kostnaderna för vinterväghållningen varierat stort mellan åren. Genomsnittligt har ni-
vån uppgått till 27,3 mnkr vilket är i linje med nämndens förhöjda budgetnivå för 2020. Under-
skott inom belysningsverksamheten har uppvägts av positiva budgetavvikelser inom parkerings-
verkssamheten och skogsdriften. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att beläggningsunderhållet under året uppgått till 179 846  
(211 244) m2. Beläggningsprogrammet har kunnat genomföras trots den stora volymen fiberdrag-
ningar. Den höga nivån på beläggningarna totalt sett beror på genomförda återställningar av fi-
berschakter med 82 000 m2. En relativt hög nivå kan bedömas även under 2020. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på 573 tkr läggs till det ackumulerade resultatet. Utö-
ver det föreslås att nämndens ackumulerade resultat undantas avseende nytillkommen dagvatten-
avgift från Borås Energi AB, 808 tkr, nedlagda kostnader inom byggbonusen, 626 tkr samt 146 
tkr i lämnade bidrag till bullersanering som är budgeterade inom investeringsbudgeten. Vid 2019 
års ingång hade Väghållning, skog, parker mm ett ackumulerat överskott på +21 608 tkr. Detta 
förändras med ovanstående justeringar till +23 781 tkr. 
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Persontransporter   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 12 188 14 081 15 450 
Kostnader -80 258 -86 070 -91 337 
Nettokostnader -68 070 -71 989 -75 887 
Kommunbidrag 64 200 66 650 68 800 
Resultat -3 870 -5 439 -7 087 
Ackumulerat resultat - - - 
 
 
För 2019 har verksamheten tilldelats en budget på 68,8 mnkr. Utfallet blev 75,9 mnkr vilket 
främst beror på att budgeten för 2019 var för låg redan i ingångsskedet med hänsyn tagit till utfal-
let 2018. Budgeten förstärktes 2019 med 1,0 mnkr utöver normal ramuppräkning men detta var 
inte tillräckligt. Nettokostnaderna under året har ökat med 3,9 mnkr motsvarande 5,4 (5,8) %. 
Ökningen beror till stor del på avtalad indexuppräkning gentemot utförande transportföretag 
men även fler elever som behöver särskoleskjuts bidrar samt ökningen av antal färdtjänstresor. 
Fr.o.m. 2020 har verksamhetens budget förstärkts med 5,0 mnkr utöver ordinarie ramuppräk-
ning. 
 
Antalet färdtjänstresor har under året ökat från 335 094 st till 340 459 st. En förändring med 1,6 
(5,3) %. Sedan 2006 har antalet färdtjänstresor ökat med 42 %. Antalet färdtjänsttillstånd har un-
der året uppgått till 4 672 (4 606) st.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på -7 087 tkr till sin helhet avskrivs då verksamheten 
inom givet trafikavtal och regelverk inte kan påverka kostnaderna i någon större omfattning. 
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Miljö- och konsumentnämnden 
 

Miljö- och konsumentnämnden   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 15 919 17 939 20 806 
Kostnader -39 394 -43 216 -45 948 
Nettokostnader -23 475 -25 276 -25 142 
Kommunbidrag 22 950 22 800 25 875 
Resultat -525 -2 476 733 
Ackumulerat resultat -1 348 -594 151 
Nettoinvesteringar - - 613 
 
Miljö- och konsumentnämnden redovisar ett positivt resultat på 733 tkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. Resultatet förklaras av lägre personalkostnader som beror på att vissa tjänster varit 
svårrekryterade och andra har nämnden väntat med att tillsätta. Under året har det fortsatt varit hög 
personalomsättning som medfört lägre intäkter och ökade kostnader för personalutveckling. 
 
Under 2007 inrättades en naturvårdsfond under nämndens ansvar. Kommunfullmäktige ger ett 
årligt anslag på 200 tkr som kan bevilja medel till privatpersoner och organisationer för naturvår-
dande insatser. Under 2019 har åtgärder för 387 tkr genomförts och utbetalats. Den totala be-
hållningen i fonden uppgår vid årsskiftet till 964 tkr.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att nämnden under 2020 ska få disponera tidigare beslutade men 
oförbrukade Byggbonus motsvarande 1 238 tkr samt att få disponera 549 tkr avseende Klimat-
kompensationsfonden genom ett ianspråktagande av ackumulerat resultat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att ”Byggbonus” motsvarande 12 tkr räknas bort vid resultatöverfö-
ringen till 2020. Det resultat som överförs till 2020 är därmed 745 tkr vilket förbättrar det acku-
mulerade resultatet. Vid utgången av 2019 har nämnden ett ackumulerat resultat på 151 tkr. 
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Facknämnderna 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Föreningsbidrag   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 44 209 98 
Kostnader -41 586 -42 192 -42 726 
Nettokostnader -41 542 -41 983 -42 628 
Kommunbidrag 40 200 41 000 43 050 
Resultat -1 342 -983 422 
Ackumulerat resultat 0 0 0 
Nettoinvesteringar - - - 
 
Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för föreningsbidragen ett ekonomiskt resultat på +422  
tkr. Det tilldelade Kommunbidraget har således räckt till den verksamhet som bedrivits i enlighet 
med regelsystemet.  

Föreningsbidragen står för den största budgetavvikelsen +658 tkr. Under denna rubrik återfinns de 
föreningar som till största delen bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Antalet bidragsberätti-
gade medlemmar (6-20 år) har minskat från 21 387 till 20 923. Även antalet aktiviteter har minskat, 
från ca 62 000 till ca 60 000. En vikande trend i både medlemsantal och aktiviteter kan konstateras. 
Detta sammanfaller också med nämndens övergång till digital redovisning inom båda kategorierna 
vilket kan vara en del av förklaringen. 

Då kostnaderna inom föreningsbidragsramen till största delen styrs av Kommunfullmäktiges bi-
dragsregler har Fritids- och folkhälsonämnden att noga följa utvecklingen och vid behov initiera 
förändringar så att kommunbidraget över tiden är anpassat till de regler som Kommunfullmäktige 
beslutat om. Verksamhetens har därför inget ackumulerat resultat mellan åren. 
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Fritid- och folkhälsa   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 53 993 57 061 64 208 
Kostnader -257 554 -261 427 -281 619 
Nettokostnader -203 561 -204 366 -217 411 
Kommunbidrag 196 000 194 650 209 310 
Resultat -7 561 -9 716 -8 101 
Ackumulerat resultat 1 864 343 150 
Nettoinvesteringar -13 183 -31 834 -26 853 
 
Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för verksamheterna som samlas inom ramen Fritid- och 
folkhälsa ett negativt resultat på -8 101 tkr jämfört med kommunbidraget. Det negativa resultatet 
beror främst på höstens stängning av Stadsparksbadet med anledning av takrenoveringen vilket 
orsakat lägre intäkter. Sammantaget redovisar badverksamheten ett intäktsunderskott på -5,4 mnkr. 
Inom resultatet har nämnden också haft kostnader på 2 117 tkr för 2 st projekt inom ramen för 
Sociala investeringar som finansieras genom kommunens Sociala investeringsfond som tidigare 
öronmärkts centralt.  
 
Badanläggningarna hade totalt 456 392 (430 902) besökare under året vilket ändå är färre besökare 
jämfört med normal full drift för alla badanläggningar. Totalt antal utnyttjade timmar på Borås 
Arena och Borås Arena 2 har under året varit 3 093 (3 103).  
 
Anslutna föreningar/organisationer inom ”Överenskommelsen” har under året uppgått till 83 (95) 
st. mot budgeterade 90. Antal upprättade avtal/IOP har varit 6 (7) st. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på -8 101 tkr överförs -193 till nästa år. Då har 
kostnader för de sociala investeringsprojekten på 2 117 tkr, lägre intäkter till följd av renoveringen 
av Stadsparksbadet med 5 100 tkr samt direkta kostnader för uppgraderingen av Borås Arena på 
691 tkr avskrivits. Vid 2019 års utgång har då Fritids- och folkhälsoramen ett ackumulerat över-
skott på +150 tkr. 
 

114



 
Kulturnämnden 
 

Kulturnämnden   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 38 018 39 310 42 142 
Kostnader -187 561 -197 797 -213 937 
Nettokostnader -149 543 -158 487 -171 795 
Kommunbidrag 147 000 156 850 171 575 
Resultat -2 543 -1 637 -220 
Ackumulerat resultat 1 189 1 275 1 275 
Nettoinvesteringar -1 322 -16 997 -3 756 
 
Kulturnämnden redovisar ett resultat på - 220 tkr jämfört med tilldelat Kommunbidrag. Kultur-
nämnden anger att biblioteksverksamheten inklusive närbiblioteken lämnar ett underskott med 
-767 tkr och att Konst- och utställningsverksamheten och teaterverksamheten redovisat ett un-
derskott med sammanlagt -734 tkr. Detta vägs upp av att verksamheten Publika möten gav ett 
överskott samt att nämndens buffert varit intakt under året.  
 
Totalt besåg 14 531 (8 394) personer Stadsteaterns föreställningar under året. Konstmuseet har 
under året haft 22 605 (36 413) besökare och Textilmuseet har under året besökts av 66 346  
(49 076) personer vilket är klart över målsättningen på 55 000 st. Medialånen på biblioteken har 
legat på en konstant jämförelsevis hög nivå under året. Antal medialån uppgick till 896 290 (895 
044) st. Totalt besöksantal på Kulturhuset har under året ökat till 346 835 (323 090) besökare. 
Kulturnämndens verksamheter redovisar en minskad sjukfrånvaro för tredje året i rad. Förvalt-
ningen arbetar kontinuerligt med organisatoriska förutsättningar för både chefer och medarbetare. 
Under 2019 har arbetet fokuserat på att kartlägga och genomföra insatser för de med hög kort-
tidsfrånvaro. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på -220 tkr till sin helhet avskrivs med anledning av ett 
personalärende på Stadsteatern. Kulturnämnden hade inför 2019 ett ackumulerat överskott på  
+1 275 tkr. Detta förblir då oförändrat inför 2020. 
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Förskolenämnden 
 
 
Förskolenämnden 

   
 

tkr 

 2017 2018 2019 
Intäkter 142 392 159 746 161 939 
Kostnader -830 944 -888 701 -919 525 
Nettokostnader -688 552 -728 955 -757 586 
Kommunbidrag 690 044 725 350 753 925 
Resultat 1 492 -3 605 -3 661 
Ackumulerat resultat 1 492 -1 526 -5 067 
Nettoinvesteringar - -1 800 -2 124 

 
Förskolenämnden redovisar ett resultat på -3,7 mnkr jämfört med tilldelat kommunbidrag.  
De största negativa avvikelserna mot budget avser inköp av material och tjänster, bland annat 
avseende inköp av kostverksamhet från grundskoleförvaltningen. Nämndens buffert har använts 
till valideringsinsatser. Nämnden har under hösten fattat beslut om en långsiktig ekonomisk åt-
gärdsplan som inte kommer att få full genomslagskraft under 2020 utan även arbetas med in i 2021. 
Nämnden beviljades ett ökat statsbidrag för minskade barngrupper ht 19/vt 20 (54 mnkr) i jäm-
förelse med föregående period (33 mnkr). Bidraget söks för ett läsår i taget och prövas på nytt varje 
år vilket försvårar långsiktig planering och innebär ekonomisk osäkerhet. 
 
I jämförelse med år 2018 har antal barn per årsarbetare förbättrats till 5,1 (5,3). Antal inskrivna barn 
i kommunen har vid Skolverkets mättillfälle i oktober respektive år minskat med 111 barn vilket 
motsvarar en minskning med 1,8 % men antalet volymtimmar har ökat. Andelen utbildade förs-
kollärare och barnskötare har ökat. Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek nåddes på 
totalen under hösten. 
 
Förskolenämnden hade -1 526 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2019. Kommunsty-
relsen föreslår att årets resultat -3 661 tkr överförs till nämndens ackumulerade resultat samt att 
kompensation med +120 tkr erhålls med anledning av att den nya familjecentralen senarelagts. Det 
resultat som därmed överförs till 2020 är -3 541 tkr. Det innebär att det ackumulerade resultatet 
efter 2019 uppgår till -5 067 tkr. 
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Grundskolenämnden 
 
Grundskolenämnden   tkr 

 2017 2018 2019 
Intäkter 268 735 289 601 324 092 
Kostnader -1 585 094 -1 690 028 -1 779 131 

Nettokostnader -1 316 359 -1 400 427 -1 455 039 
Kommunbidrag 1 321 376 1 407 800 1 463 325 

Resultat 5 017 7 373 8 286 
Ackumulerat resultat 6 386 16 273 24 559 
Nettoinvesteringar -2 381 -2 333 -5 227 

 
Grundskolenämnden redovisar ett resultat på +8,3 mnkr jämfört med tilldelat kommunbidrag.  
Statsbidragen redovisar ett överskott jämfört med budget. Till viss del beror detta på försiktig-
hetsåtgärder från föregående år då statsbidragsintäkter fördes över till 2019, eftersom nämnden 
bedömde att det fanns risk för krav på återbetalning. Detta blev dock inte aktuellt. Personalkost-
naderna redovisar också ett överskott. Livsmedelskostnaden har under hösten ökat och nämn-
dens analys är att det beror på det nya livsmedelsavtalet och att kostnaden för den kick-back som 
betalas till Borås stad för att finansiera distributionscentralen ingår i prisökningarna. Skolskjuts-
kostnaderna fortsätter att öka. År 2017 var kostnaden 45 mnkr, 2018 var kostnaden 51 mnkr och 
2019 uppgick skolskjutskostnaden till 59 mnkr. Antalet elever som åker skolskjuts har ökat med 
400 elever (totalt 4 300) i jämförelse med 2018. Orsaker till ökningen är kostnader för evakuering 
av Sjömarkenskolan till Gässlösa/Kronäng, men också att kostnaden för taxiresor ökar. Detta be-
ror bland annat på taxiresor till särskild undervisningsgrupp, växelvis boende men även att elever 
inte väljer/får plats på närmaste skola. Kostnader för inköp av inventarier överstiger budget med 
ca 15 mnkr. Nämnden har en medvetenhet om de ökande lokalkostnaderna kommande år. I re-
sultatet ingår ej ianspråktagen buffert. 
 
Grundskolenämndens prognos efter november månad avvek med -6 mnkr i jämförelse med slut-
ligt utfall. Föregående år avvek nämnden med -10 mnkr motsvarande period. Kommunstyrelsen 
anser att nämnden bör förbättra kvaliteten och tillförlitligheten avseende de ekonomiska progno-
serna.  
 
Verksamhetsmåtten antal elever per personal i grundskola, 11,3 (11,2) och förskoleklass 16,4 
(16,2) har försämrats något medan antal elever per personal i fritidshem 21,0 (21,8) och pedago-
gisk personal 8,8 (9,1) har förbättrats i jämförelse med 2018. 
 
Grundskolenämnden hade +16 273 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2019. Grund-
skolenämndens resultat uppgår till +8 286 tkr. Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat +8 286 
överförs till nämndens ackumulerade resultat. Det innebär att det ackumulerade resultatet efter 
2019 uppgår till +24 559 tkr. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
  tkr 

 2017 2018 2019 
Intäkter 293 428 286 856 287 032 
Kostnader -766 451 -817 627 -829 917 

Nettokostnader -473 023 -530 771 -542 885 
Kommunbidrag 495 880 509 350 526 920 

Resultat 22 857 -21 421 -15 965 
Ackumulerat resultat 39 885 19 434 3 469 
Nettoinvesteringar -2 974 -6 000 -3 298 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett resultat på -16,0 mnkr i jämförelse med 
tilldelat kommunbidrag. Underskottet har uppstått i gymnasieskolans verksamhet och beror på en 
för hög kostnadsnivå vid årets ingång. Nämnden antog i början av 2019 en åtgärdsplan för att 
uppnå en ekonomi i balans. Eftersom flera av åtgärderna endast innebar en halvårseffekt begärde 
nämnden att få disponera 10 mnkr av ackumulerat resultat vilket Kommunstyrelsen beviljade. 
Elevutvecklingen under hösten innebar att resultatet försämrades ytterligare för nämnden. Detta 
beror på att fler elever valde friskolor eller att gå i annan kommuns skola och färre elever från andra 
kommuner valde att gå i Borås stads skolor i jämförelse med budget. Nämnden har antagit en 
åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i balans under 2020. 
 
Personaltätheten i gymnasieverksamheten har försämrats i jämförelse med tidigare år men i jäm-
förelse med likvärdiga kommuner år 2018 är personaltätheten fortfarande över genomsnittet. 
Elevantalet i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskolan och särvux har ökat. 
SFIs verksamhet har minskat något i jämförelse med 2018.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade 19 434 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 
2019. Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat -15 965 tkr överförs till nämndens ackumulerade 
resultat. Detta innebär att det ackumulerade resultatet efter 2019 uppgår till +3 469 tkr. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden  
 
 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 242 984 129 955 80 429 

Kostnader -486 952 -422 801 -391 360 

Nettokostnader -243 968 -292 846 -310 931 

Kommunbidrag 261 400 275 150 288 850 

Resultat 17 432 -17 696 -22 081 

Ackumulerat resultat 17 432 -15 -22 096 

Nettoinvesteringar - - - 

 
Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat på -22 081 tkr jämfört med 
tilldelat kommunbidrag. Underskottet återfinns inom IFO-verksamheten och då till största del 
inom Barn- och ungdomsvård. Barn- och ungdomsvården gjorde ett underskott på -21 758 tkr 
jämfört med budget och det avser främst kostnader för köp av institutions- och familjehemsplatser 
vilka ökade under året. Vård av vuxna gjorde ett underskott som även det kan hänföras till köp av 
externa vårdplatser. Det negativa resultatet vägs till viss del upp av positiva resultat för central 
administration, där alla tjänster inte varit tillsatta under året, och ensamkommande barn. Utifrån 
förra årets negativa resultat har nämnden under 2019 haft en handlingsplan för en ekonomi i ba-
lans.  
 
Under hösten 2019 startade ett drogfritt stödboende för personer med missbruksproblematik. 
 
Ingående ackumulerat resultat för Individ- och familjeomsorgsnämnden var -15 tkr. Kommun-
styrelsen föreslår att årets resultat på -22 081 tkr överförs till det ackumulerade resultatet. Det 
utgående ackumulerade resultatet för 2019 blir därmed -22 096 tkr.  
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Arbetslivsnämnden 
 
Arbetslivsnämnden   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 166 232 212 137 186 243 
Kostnader -382 472 -436 298 -414 232 
Nettokostnader -216 240 -224 161 -227 989 
Kommunbidrag 226 400 231 850 233 200 
Resultat 10 160 7 689 5 211 
Ackumulerat resultat 0 3 000 3 000 
Nettoinvesteringar - - - 
 
Arbetslivsnämnden redovisar ett positivt resultat om 5 211 tkr jämfört med tilldelat kommunbi-
drag. Överskotten återfinns bl.a. inom IFO-verksamheten exkl. försörjningsstöd 9 564 tkr och 
beror till stor del på vakanser under året. Även inom den centrala administrationen har det uppstått 
överskott även här beroende på att alla tjänster inte varit tillsatta. Bufferten har under året varit 
oförbrukad vilket bidragit till det positiva ekonomiska resultatet med 2 332 tkr. 
 
Utbetalning av försörjningsstöd har återigen minskat och för 2019 landade det på 52 534 tkr (55 
805). Detta har gett en liten positiv budgetavvikelse. Läggs kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser 
och försörjningsstöd samman uppgår summan till 117 438 tkr (115 971) vilket är något högre än 
föregående år. Antal hushåll med försörjningsstöd har under året varit 708 st (679). 
 
Under året har Arbetslivsnämnden haft åtta nya skrivna avtal med IOP (Idéburet offentligt part-
nerskap) 
 
Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på 5 211 tkr inte läggs till det ackumulerade resultatet 
vilket innebär att det tidigare ackumulerade resultatet på 3 000 tkr bibehålls för att bl.a. kunna möta 
ett eventuellt försämrat konjunkturläge. 
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Sociala omsorgsnämnden 
 
Sociala omsorgsnämnden   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 117 113 108 390 105 415 

Kostnader -770 756 -752 011 -783 817 

Nettokostnader -653 643 -643 621 -678 402 

Kommunbidrag 642 600 626 700 657 275 

Resultat -11 043 -16 921 -21 127 

Ackumulerat resultat             2 462                -5 415       -11 792 

Nettoinvesteringar -195 0 -730 

 
Sociala omsorgsnämnden visar ett negativt resultat på -21 127 tkr. Utifrån förra årets negativa 
resultat har nämnden under året haft en åtgärdsplan för en ekonomi i balans och nämnden kommer 
även under 2020 att arbeta utifrån antagen handlingsplan. Nämnden beskriver att åtgärderna till 
viss del påverkat resultatet men det finns delar, bl a bemanning, som man inte lyckats med. En stor 
del av det negativa resultatet kommer från Försäkringskassans ändrade tolkning av bestämmelserna 
kring personlig assistans. Den här så kallade övervältringseffekten har påverkat nämnden negativt 
med ökade kostnader och nämnden begär kompensation för 10 950 tkr avseende 2019. 
 
Under året har förvaltningen påbörjat dialog kring tillitsbaserad ledning och styrning av verk-
samheten. För att hitta nya innovativa lösningar har en innovationsgrupp tillsats på Sociala om-
sorgsförvaltningen och två temadagar har hållits på området.  
 
Sociala omsorgsnämnden hade -5 415 tkr som ackumulerat resultat vid ingången av 2019. Kom-
munstyrelsen föreslår att övervältring från Försäkringskassan med 10 950 tkr samt ökade kostnader 
för SoL-insatser pga borttagandet av 65års gränsen med 3 800 tkr avskrivs. Detta innebär att det 
ackumulerade utgående resultatet för 2019 blir -11 792 tkr.  
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Vård- och äldrenämnden 
 

 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 164 695 147 625 136 337 

Kostnader -1 329 420 -1 426 970 -1 469 442 

Nettokostnader -1 164 725 -1 279 346 -1 333 105 

Kommunbidrag 1 202 500 1 303 150 1 345100 

Resultat 37 775 23 804 11 995 

Ackumulerat resultat 37 775 62 084 70 279 

Nettoinvesteringar - - - 

     
Vård- och äldrenämnden redovisar ett positivt resultat på 11 995 tkr. Myndighetsverksamheten har 
det största överskottet och det beror främst på att antal utförda timmar inom hemtjänsten varit 
lägre än budgeterat. Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har även minskat jämfört med 2018. 
Vård och omsorg i ordinärt boende visar ett positivt resultat på totalt 14 117 tkr. Höjda livsme-
delspriser i det nya livsmedelsavtalet påverkar kostverksamheten negativt och vid en jämförelse 
med samma period förra året har budgetavvikelsen för livsmedel ökat med 16 %. 
 
Nämnden har fattat beslut att införa förenklat beslutsfattande gällande stöd med tvätt och städning 
samt digital guide från och med 1 april 2020. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat förs 8 195 tkr över till Vård- och äldrenämndens 
ackumulerade resultat. Det ger ett utgående ackumulerat resultat på 70 279 tkr.  
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Bolagens resultat och verksamhet 
 

De kommunala bolagen uppvisar en omsättning på 2,1 mdkr, en 
balansomslutning på 12,1 mdkr och ett resultat efter finansnetto på -7 
mnkr. 
 

Vilka bolag som utöver kommunen ingår i kommunkoncernen framgår av 
förvaltningsberättelsens avsnitt ”Den kommunala koncernen”. En samlad förteckning över Borås 
Stads ägarintressen i bolag och ekonomiska föreningar finns i not i den sammanställda 
redovisningen. 
 
Bolagens årsredovisningar föreläggs för Kommunfullmäktige samtidigt med kommunens års-
redovisning. För aktiebolagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av årsstämmorna. I 
samtliga fall har ansvarsfrihet för styrelserna beviljats. För kommunalförbundet Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ankommer det på 
respektive förbundsmedlemmar att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 
 
Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen, med synsättet att det i princip inte är 
någon skillnad i ägarstyrningen mellan en nämnd och ett bolag. Ägarstyrningen sker med 
utgångspunkt från årsstämma, bolagsordning och ägardirektiv. 
 
I samband med granskningen av bolagens årsredovisningar gör Kommunstyrelsen den 
lagstadgade prövningen om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Kommunstyrelsen har för kalenderåret 2019 bedömt att så är fallet för Borås Stads samtliga 
majoritetsägda bolag.  
 
De kommunala bolagen redovisar ett resultat 2019 på -7 mnkr efter finansnetto. Det är 31 mnkr 
sämre än budgeterat, främst hänförligt till nedskrivningar hos AB Bostäder i Borås och Borås 
kommuns Parkerings AB. Soliditeten sjunker för bolagen från 14 % till 13 %, då resultatnivån 
inte täcker upp fullt ut för bolagens höga investeringstakt.  
 
I nedanstående tabell sammanfattas bolagens resultat och ekonomiska ställning. Därefter beskrivs 
respektive bolags resultat och verksamhet vidare.  
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Stadshuskoncernen 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 1 395,3 1 406,9 1 502,1 

Res efter finansnetto -220,2 91,4 12,5 

Avkastning eget kapital, % -32,2 12,0 1,6 

Balansomslutning 5 245,7 6 631,1 7 240,5 

Soliditet, bokförd, % 13,0 11,5 10,7 

Investeringar 1 696,2 1 623,0 974,1 

 
I stadshuskoncernen ingår samtliga av Borås Stad hel- eller majoritetsägda bolag, förutom de 
allmännyttiga kommunala bostadsbolagen.  
 
Stadshuskoncernen har under 2019 totalt sett genererat ett resultat efter finansnetto på 13 mnkr, 
vilket är 78 mnkr sämre än 2018. Årets resultat påverkas av nedskrivningar på nästan 45 mnkr 
avseende anläggningstillgångar i Borås Elnät AB och Borås kommuns Parkerings AB. För 2019 
visar de flesta bolagen god budgetföljsamhet eller något bättre resultat än budget. Negativ 
avvikelse finns främst hos Borås kommun Parkerings AB till följd av nedskrivning av p-huset 
Vulkanus. Koncernens resultat 2019 påverkas, förutom av nedskrivningar, även av fulla 
kapitalkostnader för Borås Energi och Miljö AB:s nya avloppsreningsverk, några månaders 
kapitalkostnader för det nya kraftvärmeverket samt fulla kostnader för Borås Kongress.  
 
Balansomslutningen har under 2019 ökat med 610 mnkr, främst hänförligt till Borås Energi och 
Miljö AB:s EMC-investering, där nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk byggs och samförläggs 
på Sobacken. 
 

Samtliga bolag 2019 mnkr mnkr mnkr mnkr % % % %
Koncernbidrag Resultat Avkastning Avkastning

lämnat -  efter Brutto- Eget   Balans- Vinst- på på 
erhållit + finansnetto omsättning kapital omslutning marginal eget kapital totalt kap Soliditet

STADSHUSKONCERNEN 
Borås Stadshus AB
      koncernen 74 13 1 502 774 7 241 1 2 1 11
      moderbolaget 2,6 -2,6 0,0 459,9 728,7 - - - 63,1
Borås Energi och Miljö AB inkl db 0,0 25,8 1 063,8 519,1 5 081,5 2,4 5,0 1,9 10,2
Borås Elnät AB -58,6 43,6 305,1 348,4 1 479,5 14,3 12,5 3,5 23,5
Borås Djurpark AB 13,9 -13,9 65,0 2,8 143,1 - - - 1,9
Borås kommuns Parkerings AB 9,9 -9,9 41,8 7,1 132,5 -23,7 -139,4 -6,8 5,4
Industribyggnader i Borås AB inkl db -15,0 17,8 58,0 83,5 401,3 30,6 21,3 5,3 20,8
BoråsBorås TME AB 18,5 -18,4 3,1 0,1 20,3 - - - 0,6
Akademiplatsen AB 26,2 -26,2 4,0 0,1 59,8 - - - 0,2
Inkubatorn i Borås AB 2,4 -2,7 8,6 1,8 5,5 - - - 32,0

 
BOSTADSBOLAGEN -20 641 781 4 817 -3 -3 0 16
AB Bostäder -24,6 506,1 650,9 3 615,9 -4,9 -3,8 0,2 18,0
Fristadbostäder AB -0,3 39,5 26,7 225,0 - - 1,3 11,9
AB Sandhultsbostäder 0,2 24,6 33,4 299,1 0,8 0,6 0,9 11,2
AB Toarpshus 0,9 29,1 18,2 249,6 3,1 5,0 1,2 7,3
Viskaforshem AB 3,9 42,2 51,7 427,7 9,3 7,6 1,6 12,1

ÖVRIGA ORGANISATIONER
Södra Älvsborgs   
Räddningstjänstförbund (100 %) 0,4 188,7 51,7 151,8 0,2 0,8 1,3 34,0

Sjuhärads kommunalförbund (100 %) 0,9 62,2 9,7 71,6 1,4 8,9 1,9 13,5

Totalt bolagen (ej eliminerat, exkl 
förbunden) -7 2 144 12 058 0 0 1 13

f g år 156 2 033 11 168
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Inom koncernen har det lämnats och erhållits koncernbidrag på 74 mnkr, vilket är 19 mnkr mer 
än 2018.   
 
Verksamheten i stadshuskoncernen beskrivs utförligare i respektive bolags avsnitt nedan. 
 
 
Borås Stadshus AB – moderbolaget 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 0 0 0 

Res efter finansnetto -2,4 -1,9 -2,6 

Balansomslutning 699,0 709,9 728,7 

Soliditet, bokförd, % 65,8 64,8 63,1 

 

Väsentliga händelser under året 
Moderbolaget bedriver ingen egen verksamhet, all verksamhet sker i dotterbolagen.   
 
Årets underskott har täckts med koncernbidrag från dotterbolagen. Moderbolaget erhöll 73,6 
mnkr i koncernbidrag från Borås Elnät AB och Industribyggnader i Borås AB. Till Borås 
Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Inkubatorn i Borås AB, Akademiplatsen AB samt Borås 
kommuns Parkerings AB lämnades koncernbidrag på 71,0 mnkr. Resterande erhållna 
koncernbidrag på 2,6 mnkr har använts för att finansiera moderbolaget.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Ägartillskottet från Borås Stad 2017 har medfört en kraftigt förstärkt soliditet på 63,1 % per 
2019-12-31.  
 
En potentiell risk framöver är att det bokförda värdet på aktier i dotterbolag behöver skrivas ned, 
beroende på resultatutvecklingen för Borås Energi och Miljö AB.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom. 
 
 
Borås Energi och Miljö AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 960,4 986,5 1 063,8 

Res efter finansnetto -299,4 57,3 25,8 

Avkastning totalt kapital, % -8,0 1,8 1,9 

Avkastning totalt kapital, % * -9,1 1,8 1,9 

Balansomslutning 3 555,9 4 656,7 5 081,5 

Soliditet, bokförd, % 12,8 10,8 10,2 

Investeringar 1 324,5 1 240,4 635,7 
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*Nyckeltalet tar hänsyn till hur stor del som avsatts till eller upplösts ur VA-fonden, gäller 2017. VA-fonden skapades för att jämna ut resultaten 
under några år i samband med investering i nytt VA-verk. Eftersom affärsområde VA över tid ska gå +/- 0 ger justeringen ett mer rättvisande 
avkastningsmått.  
 
Resultat efter finansnetto, 
per rörelsegren, mnkr 2017 2018 2019 Förändring 

Fjärrvärme -353,0 61,1 52,3 -8,8 

Övrig energiverksamhet 8,1 11,0 10,3 -0,7 

Biogas -4,5 -11,0 -19,7 -8,7 

Avfallsverksamhet 24,3 19,1 14,2 -4,9 

Vatten och avlopp 42,0 2,9 -16,1 -19,0 

Övrigt och gemensamt 

Boras Waste Recovery AB 

(dotterbolag) 

-15,0 

-1,3 

 

-24,2 

-1,7 

-15,2 

0 

+9,0 

+1,7 

 
Väsentliga händelser under året 
Borås Energi och Miljö AB har under året fortsatt investeringen i nytt kraftvärme- och 
avloppsreningsverk på Sobacken. Det nya avloppsreningsverket togs i drift under 2018 och under 
hösten 2019 togs det nya kraftvärmeverket i full drift. Hela EMC invigdes officiellt i september 
2019. Per 2019-12-31 hade EMC en upparbetad investeringsvolym på 3,5 mdkr. 
 
Styrelsen har beslutat att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 
insamling för villor och mindre flerfamiljshus. Kommunfullmäktige väntas ta beslut om 
investeringen under våren 2020. 
 
Likvidationen av dotterbolaget Boras Waste Recovery AB har slutförts under året. 
 
Under 2019 höjdes VA-taxan med 11 %, fjärrvärmepriset med 1,9 % och avfallstaxan med 1,5 %.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Borås Energi och Miljö AB genererar ett resultat efter finansnetto på 25,8 mnkr, vilket är 25,7 
mnkr högre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på senare aktivering av det nya 
kraftvärmeverket än budgeterat. Från och med 2018 möts VA-verksamhetens resultat upp av 
upplösning av VA-fonden och ingår i resultat efter finansnetto.   
 
Resultatet är över budgeterat resultat, men bolaget når inte upp till Kommunfullmäktiges 
avkastningskrav på 2 % avkastning på totalt kapital. Soliditeten uppgår till 10,2 % och överstiger 
målet på 10 %.   
 
Borås Energi och Miljö AB:s arbete med att implementera EMC-investeringen in i den normala 
verksamheten pågår, och är central för bolagets fortsatta utveckling. Då investeringen kraftigt 
påverkar bolagets balans- och resultaträkning med hög låneskuld och höga kapitalkostnader är det 
viktigt att i implementeringen hitta synergier och effektiviseringar och nå en långsiktigt ökad 
lönsamhet. 2017 skrevs anläggningstillgångarna ned med 450 mnkr. Någon ytterligare 
nedskrivning har inte behövt göras 2019.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom. 
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Borås Elnät AB 
 
Nyckeltal bolaget, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 332,1 300,4 305,1 

Res efter finansnetto 96,7 61,5 43,6 

Avkastning totalt kapital, % 8,4 5,2 3,5 

Balansomslutning 1 234,7 1 336,8 1 479,5 

Soliditet, bokförd, % 27,3 27,2 23,5 

Investeringar 266,8 193,7 246,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väsentliga händelser under året  
Under 2019 har Energimarknadsinspektionen fastslagit en sänkt intäktsram för 
regleringsperioden 2020-2023. 
 
Inom affärsområde Elnät har utbyggnaden under året fortsatt av en 130 kV ringledning för en 
tryggad elnätsinfrastruktur och en ny mottagningsstation har byggts. Inom affärsområde Stadsnät 
har byggnationen av ett nytt datacenter färdigställts.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Borås Elnät AB levererar ett resultat på 43,6 mnkr, vilket är strax över budget men klart lägre än 
2018. En ökad omsättning medför ett starkt resultat, men som sedan belastas av en nedskrivning 
på 25 mnkr avseende affärsområde Stadsnäts anläggningstillgångar.  
 
Bolagets resultat överstiger budgeterat resultat, men Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 4 
% i avkastning på totalt kapital nås inte riktigt då utfallet blev 3,5 %. Soliditeten uppgår till 23,5 % 
vilket är över målet på 20-25 %. 
 
Borås Elnät AB:s elnätsverksamhet är stabil och väl konsoliderad, men bolaget har samtidigt 
stora pågående investeringar som medför ökade kapitalkostnader. Intäktsnivåerna kan inte 
justeras i samma utsträckning till följd av den sänkta intäktsramen för perioden 2020-2023. 
Affärsområde Stadsnät belastas av planerat svaga resultat då bredbandssatsningen som gett stora 
initiala anslutningsintäkter nu påverkas av stora kapitalkostnader. Bolagets ansvar att trygga viktig 
infrastruktur är dock långsiktig och lönsamheten måste ses över en längre tidsperiod.  
 

Ekonomiskt utfall per 
affärsområde, mnkr 2018  2019  Förändring 

Resultat, AO Elnät 72,8  72,1  -13,6 

Resultat, AO Stadsnät -11,3  -28,6  -21,6 

Nettoomsättning, Elnät 199,4 77 % 216,9 77 % -24,6 

Nettoomsättning, Stadsnät 61,1 23 % 64,9 23 % -23,5 

Investeringar, AO Elnät 133,9 69 % 174,2 71 % +40,3 

Investeringar, AO Stadsnät 58,8 31 % 72,5 29 % +13,7 
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Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
  
Borås Djurpark AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 64,2 57,0 65,0 

Res efter finansnetto -11,6 -19,8 -13,9 

Balansomslutning 144,1 152,1 143,1 

Soliditet, bokförd, % 2,0 1,9 1,9 

Investeringar 48,2 7,1 5,9 

 

Väsentliga händelser under året 
Djurparken har haft ett bra besöksår och antalet besökare blev 269 660, en ökning med 28 000 
besökare jämfört med 2018. Saltemads Camping har haft ett något sämre år med färre antal 
gästnätter än 2018. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, 
vilket var -12 mnkr 2019. Bolagets resultat på -13,9 mnkr når varken detta krav eller budgeterat 
resultat på -13 mnkr, trots det högsta besöksantalet på flera år. 
 
Bolaget är ett betydelsefullt besöksmål för staden och bidrar till turistekonomiska effekter. Det är 
dock viktigt att bolaget når uppsatt resultatkrav framöver.  
 
Borås Stad har utrett en eventuell utläggning av campingverksamheten på privat entreprenör, 
men har nyligen beslutat att campingen fortsatt ska drivas av Borås Djurpark AB. 
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 
Borås kommuns Parkerings AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 39,0 39,2 41,8 

Res efter finansnetto 14,1 12,1 -9,9 

Avkastning eget kapital, % 201,1 175,4 -139,4 

Balansomslutning 55,0 63,6 132,5 

Soliditet, bokförd, % 12,7 10,8 5,4 

Investeringar 1,0 10,9 81,4 
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Väsentliga händelser under året 
I slutet av 2019 driftsattes det nybyggda parkeringshuset Vulkanus, vilket med sina 303 p-platser 
är Borås första mobilitetshub. Tillsammans med Borås Stad har bolaget även tagit fram en 
parkeringsstrategi. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Borås kommuns Parkerings AB visar ett negativt resultat 2019 till följd av en nedskrivning på 
19,7 mnkr av p-huset Vulkanus. Bolaget har haft en fortsatt hög beläggning och gör bortsett från 
nedskrivningen ett starkt resultat. Varken Kommunfullmäktiges resultatkrav på 7-8 mnkr eller 
bolagets budget på 7,4 mnkr uppfylls. 
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 31,4 61,9 58,0 

Res efter finansnetto 10,8 14,8 17,8 

Avkastning totalt kapital, % 4,9 3,9 5,3 

Balansomslutning 2265,2 440,5 401,3 

Soliditet, bokförd, % 28,1 18,3 20,8 

Investeringar 55,7 143,2 7,7 

 
Väsentliga händelser under året 
Industribyggnader i Borås AB har under året planerat för en nybyggnation, som ska ersätta 
Rotundan med en ny byggnad avsedd för barn- och familjeaktiviteter.  
 
Dotterbolaget Borås Lokaltrafik AB har bytt namn till Kv Strömsdal 3 AB.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
IBAB-bolagen levererar ett bra resultat på 17,8 mnkr, nästan 9 mnkr högre än budget. Resultatet 
innebär att Kommunfullmäktiges avkastningskrav på totalt kapital, 3,5 %, uppfylls. Även 
soliditetsmålet på 15 % överträffas. IBAB har en god finansiell ställning att möta framtida 
utmaningar med. Dotterbolaget Eolus 6 AB erhåller täckning för sina kostnader för 
kongresshuset då hyresavtal är tecknat. 
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som 
bolaget/bolagen har att verka inom. 
 
 
 
BoråsBorås TME AB 
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Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 4,8 4,6 3,1 

Res efter finansnetto -19,1 -14,9 -18,4 

Balansomslutning 21,2 16,7 20,3 

Soliditet, bokförd, % 0,5 0,7 0,6 

Investeringar - - 0,8 

 
Väsentliga händelser under året 
Bolaget har stängt den fysiska turistbyrån för att i framtiden möta besökare där de finns. 2019 har 
förutom det präglats av Borås hittills största genomförda evenemang, U20-EM i friidrott.   
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, 
vilket var -18,5 mnkr 2019. Bolagets resultat på -18,4 mnkr uppfyller detta krav och håller sig 
inom budgeterat resultat på -19,2 mnkr.   
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom. 
 
 
Akademiplatsen AB  
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 3,5 3,4 4,0 

Res efter finansnetto -8,2 -15,6 -26,2 

Balansomslutning 105 57,3 59,8 

Soliditet, bokförd, % 1,5 0,3 0,2 

Investeringar - 28,4 0,5 

 
Väsentliga händelser under året 
Akademiplatsen AB har omförhandlat hyresvillkoren med driftsoperatören för Borås Kongress. 
Därutöver har ledningsrådet med de dominerande verksamheterna i Textile Fashion Center tagit 
fram ett Samverkansdokument. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, 
vilket var -24 mnkr 2019. Bolagets resultat på -26,2 mnkr uppfyller inte detta krav. Det sämre 
resultatet kommer av lägre intäkter till följd av det omförhandlade avtalet med operatören för 
Borås Kongress samt högre driftskostnader.   
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom. 
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Inkubatorn i Borås AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 9,2 10,8 8,6 

Res efter finansnetto -2,3 -1,9 -2,7 

Balansomslutning 5,2 5,8 5,5 

Soliditet, bokförd, % 34,5 32,7 32,0 

Investeringar - - - 
 
 
Väsentliga händelser under året 
Under året har 11 nya kunder tillkommit och 4 kunder har gjort en exit från Inkubatorn för att 
klara sig på egna ben.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Bolagets resultat på -2,7 mnkr når inte riktigt upp till Kommunfullmäktiges resultatkrav, vilket var 
detsamma som budgeterat, ett resultat på -2,6 mnkr.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 
Bostadsbolagen 
Kommunen äger sedan kommunsammanslagningen 1974 fem bostadsbolag som verkar i de 
tidigare kommunerna. Bostadsbolagen lyder sedan 2013 under ny lagstiftning och ska bedriva sin 
verksamhet enligt affärsmässiga principer. 
 
Generellt sett har Borås Stads bostadsbolag höga belåningsgrader och stora underhållsbehov. 
Lönsamheten är i flera fall ansträngd, men underlättas sedan några år tillbaka av låga 
marknadsräntor och låg vakansgrad. Den bokförda soliditeten uppgick till i genomsnitt 16 % 
vilket är klart under snittet för SABO-företag i landet. Fastigheternas marknadsvärden överstiger 
dock de bokförda värdena, och den justerade soliditeten, där hänsyn tas till fastigheternas 
bedömda marknadsvärden, är 42 % för bostadsbolagen sammantaget. 
 
De stora behoven av underhåll och nyproduktion ställer krav på lönsamhet och finansiering för 
bostadsbolagen framöver. Det är därför viktigt att bostadsbolagen kan uppnå 
Kommunfullmäktiges direktavkastningskrav.  
 
I tabellen nedan framgår nyckeltal för bostadsbolagen. Därefter följer en redogörelse bolag för 
bolag.   
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AB Bostäder i Borås 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 487,8 498,1 506,1 

Res efter finansnetto 30,9 53,8 -24,6 

Direktavkastning, % 3,3 3,0 3,2 

Balansomslutning 3 089,5 3 393,5 3 615,9 

Soliditet, bokförd, % 20,5 19,8 18,0 

Soliditet, justerad, % 47,8 46,4 44,9 

Investeringar 171,3 466,1 369,1 

 
 
Väsentliga händelser under året 
Under året har nyproduktionen av två höghus med totalt 112 lägenheter på Hulta Torg i princip 
färdigställts. Inflyttning sker i början på 2020.  
 
De försenade projekten med ombyggnation av 33 lägenheter på Våglängdsgatan och renovering 
på Tunnlandsgatan 1-9 färdigställdes också under 2019. Båda projekten blev betydligt dyrare än 
beräknat på grund av att entreprenörerna gick i konkurs, vilket medfört nedskrivning av båda 
fastigheterna i bokslutet.  
 

Bostadsbolagen nyckeltal Bostäder Fristad Sandhult Toarp Viskafors S:a 2019 S:a 2018 Riket 2018*
Lönsamhet
Resultat efter finansnetto, tkr -24 598 -266 193 908 3 936 -19 827 64 590
Resultat efter finansnetto, kr/kvm totyta -53 -6 8 30 97 -33 109
Direktavkastning fastigheter, bokfört värde 6,0% 6,2% 4,6% 4,8% 5,1% 5,8% 5,7% 6,7%
Direktavkastning fastigheter, justerat värde ** 3,2% 3,3% 3,5% 3,1% 3,8% 3,2% 3,2%
Avkastning på eget kapital % -3,8 -1,0 0,6 5,0 7,6 -2,5 8,1 8,1
Avkastning på totalt kapital % 0,2 1,3 0,9 1,2 1,6 0,5 2,5 4,0
Finansiell balans
Balansomslutning tkr 3 615 870 224 952 299 107 249 621 427 739 4 817 289                                                                                                  
Soliditet %, bokförd 18,0 11,9 11,2 7,3 12,1 16,2 17,6 31,5
Soliditet %, justerad mdsvärden 44,9 42,0 27,5 28,0 27,9 42,0 43,1
Belåningsgrad %, bokförd 78% 85% 86% 86% 84% 79% 78% 65,0%
Avskrivningar byggnader % 3,3 2,3 2,6 1,7 1,9 3,0 2,0 2,2
Finansiering
Räntekostnader kr/m2 67 79 106 66 76 70 80
Genomsnittlig låneränta % 1,3% 1,6% 1,1% 1,5% 0,9% 0,0% 1,5% 1,8%
Operativa nyckeltal
Driftnetto, kr/m2 426 331 575 293 489 423 398 410
Underhåll och reparationer kr/m2 230 262 210 316 307 241 234 241
Marknadsmässiga nyckeltal
Antal bostadslägenheter 6 501 609 295 436 517 8 358 8 272
Antal outhyrda lägenheter 35 1 6 5 0 47 49
Andel outhyrda lägenheter % 0,5 0,2 2,0 1,1 0,0 0,6 0,6
Hyresbortfall lägenheter och lokaler tkr 7 314 117 1 020 567 295 9 313 7 551
Hyresbortfall bostäder % 0,5% 0,3% 5,4% 2,2% 0,2% 0,7% 0,7% 0,6%
Hyresbortfall lokaler % 5,3% 1,0% 0,5% 0,0% 1,2% 3,8% 2,3% 4,4%
Medelhyra lägenheter kr/m2 1 074 937 1 059 960 974 1 051 1 029
Bokfört värde fastigheter kr/m2 7 079 5 322 12 508 6 064 9 672 7 904 7 533 6 122
* Riket avser SABO-genomsnitt för bolag i kommuner över 75 000 invånare.
** Direk tavkastning: driftnetto dividerat med fastigheternas marknadsvärden
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Bolaget blev under hösten stämt av en entreprenör på grund av obetalda fakturor. AB Bostäder 
önskade få klarhet i projektets kostnader innan betalning men entreprenören ville ha betalt före 
granskning. Ärendet kommer att avgöras av Borås Tingsrätt under våren 2020.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Bolaget visar ett negativt resultat 2019 till följd av nedskrivningar av flera fastigheter, med totalt 
59 mnkr. Driftresultatet är högre och ger en direktavkastning på 3,2 % jämfört med 
Kommunfullmäktiges krav på 3 %. Däremot uppfylls inte resultatkravet på 40 mnkr före 
utrangeringar. Bolagets resultat behöver förbättras framöver för att klara såväl avkastningskrav 
som utmaningar med höga utrangeringskostnader. 
 
Avyttringen av 911 lägenheter 2016 medförde att bolaget fick ett kraftigt ökat eget kapital och en 
initialt minskad skuld, vilket även stärkte soliditeten. I år försvagas soliditeten av minusresultat 
och höga investeringar och bokförd soliditet når inte soliditetsmålet på 20 %. Den justerade 
soliditeten uppgår till 44,9 % då marknadsvärdet på fastighetsbeståndet kraftigt överstiger de 
bokförda värdena och når målet på 40 %. 
 
Behovet av fler bostäder är stort och AB Bostäder i Borås är en viktig aktör för att kommunen 
ska klara av bostadsförsörjningen.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 
Fristadbostäder AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 37,6 38,8 39,5 

Res efter finansnetto 2,3 3,8 -0,3 

Direktavkastning, % 4,5 4,8 3,3 

Balansomslutning 237,6 230,7 225,0 

Soliditet, bokförd, % 9,7 11,7 11,9 

Soliditet, justerad, % 35,3 37,3 42,0 

Investeringar 1,2 2,8 5,2 

 
Väsentliga händelser under året 
Bolaget har under året avslutat sitt fleråriga projekt med badrumsrenoveringar; 60 badrum har 
renoverats under 2019. 
 
Förberedelserna för en nybyggnation av trygghetsbostäder i centrala Fristad har fortsatt. 
Förhoppningen är att byggnationen kan påbörjas under 2020. 
                                                                                                                   
Kommunstyrelsens bedömning 
Årets negativa resultat, som understiger budget med 3,3 mnkr, beror främst på fördyringar i 
underhållsprojekt samt förskjutning av kostnader i stora projekt som var budgeterade 2018. 
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Bolaget når under året en direktavkastning på 3,3 % vilket innebär att kravet på 3,5 % inte 
uppnås.  
 
Bolaget har en genom åren stabil finansiell ställning med hög soliditet. Låga investeringsnivåer de 
senaste åren förbättrar soliditeten på bokförda värden och gör att målet på 10 % nås. Starka 
marknadsvärden innebär att den justerade soliditeten överstiger målet på 25 %.   
                       
Det är av vikt att bolaget framöver når avkastningskravet för att klara kommande investeringar, 
ökat underhåll och ökad skuldsättningsgrad.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 
AB Sandhultsbostäder 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 18,6 19,5 24,6 

Res efter finansnetto 0,5 1,6 0,2 

Direktavkastning, % 2,9 3,5 3,5 

Balansomslutning 233,7 325,5 325,5 

Soliditet, bokförd, % 13,8 10,4 11,2 

Soliditet, justerad, % 22,2 18,7 27,5 

Investeringar 31,6 95,5 0 
 
Väsentliga händelser under året 
Nybyggnationen av 60 lägenheter på Räveskallatomten i Sjömarken har slutförts, med inflyttning 
i mars 2019. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Sandhultsbostäder gör ett svagt resultat 2019 till följd av nedskrivning av en fastighet med 2,9 
mnkr. Bolagets direktavkastning uppgår ändå till 3,5 % vilket är detsamma som 
avkastningskravet.  
 
Soliditeten försvagas i och med nybyggnationen men målet på 10 % på bokförda värdet uppnås.  
Starka marknadsvärden innebär att justerad soliditet överstiger uppsatt mål på 25 %.   
 
 
Det är viktigt att bolaget når en högre vinstnivå och direktavkastning framöver för att klara ökat 
underhållsbehov och på sikt även höjda räntor.   
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
och verka inom.  
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AB Toarpshus 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 27,3 27,8 29,1 

Res efter finansnetto 0,2 0,9 0,9 

Direktavkastning, % 2,3 2,7 3,1 

Balansomslutning 146,4 177,1 249,6 

Soliditet, bokförd, % 11,2 9,8 7,3 

Soliditet, justerad, % 42,4 38,1 28,0 

Investeringar 1,5 33,8 33,8 
 
Väsentliga händelser under året 
Nybyggnationen av 50 lägenheter på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors har fortsatt under året. 
Lägenheterna färdigställs i två etapper, varav 26 lägenheter blev inflyttningsklara i september 
2019 och resterande 24 lägenheter blir klara i april 2020.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Bolaget gör ett svagt resultat 2019 och direktavkastningen uppgår till 3,1 %, vilket är en bit ifrån 
avkastningskravet på 3,5 %.  
 
Den pågående nybyggnationen försvagar soliditeten på bokförda värden och målet på 10 % är 
långt ifrån att nås, medan justerad soliditet ligger över målet på 25 %. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att Toarpshus har betydande utmaningar i det stora 
underhållsbehovet och ökade kapitalkostnader till följd av nyproduktionen. Trots ett gynnsamt 
ränteläge och låga vakanser har bolaget svårt att nå önskvärd lönsamhet. Det är av största vikt att 
bolaget når en högre vinstnivå och direktavkastning framöver för att klara sina utmaningar.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
  
  
Viskaforshem AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 41,2 41,5 42,2 

Res efter finansnetto 3,4 4,4 3,9 

Direktavkastning, % 3,7  4,0 3,8 

Balansomslutning 414,6 410,4 427,7 

Soliditet, bokförd, % 10,5 11,6 12,1 

Soliditet, justerad, % 25,4 27,3 27,9 

Investeringar 2,5 6,2 27,0 
 
Väsentliga händelser under året 
Bolaget har under 2019 påbörjat nybyggnationen av 13 småhus på Källsprångsvägen. Planeringen 
av 30 trygghetsbostäder i Viskafors har fortsatt. 
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Kommunstyrelsens bedömning 
Viskaforshem visar ett bra resultat i nivå med budget, och en direktavkastning på 3,8 % vilket 
överstiger ägarens krav på 3,5 %.  
 
Resultatnivåerna de senaste åren har stärkt bolagets egna kapital vilket förbättrat soliditeten. 
Därmed uppnås målet för både bokförd soliditet på 10 % och för justerad soliditet på 25 %.  
 
Bolaget har en hög belåningsgrad och är starkt räntekänsligt. Det är positivt, och nödvändigt, att 
bolaget bygger ett resultat och stärker soliditeten i tider av låg marknadsränta och låga vakanser.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 

Övriga  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med syfte att driva 
räddningstjänsten i en gemensam organisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, 
Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Borås Stads ägarandel är 50 %. Räddningstjänstförbundet 
redovisar ett resultat 2019 på 0,4 mnkr (2,3). Borås Stads bidrag 2019 till förbundet var 83,5 mnkr 
(81,2 mnkr). 
 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och 
Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerade till förbundet. Borås Stads ägarandel är 55 %. 
 
Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna. 
Sammanfattningsvis ska förbundet;  
• Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion  
• Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärldsbevakning  
• Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och 

organisationer på regional nivå.  
 
Kommunalförbundet redovisar ett resultat på 0,9 mnkr (0,8). Borås Stads bidrag till förbundet 
2019 (förbundsbidrag samt medlemsavgift för Navet och Medarbetarcentrum) var 16,1 mnkr 
(15,8).   
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Välfärdsbokslut – för ett socialt hållbart Borås 
 

Omvärld 

Sverige står i likhet med flera länder i världen inför stora påfrestningar inom ekonomi, miljö och 
det sociala området. En åldrande befolkning, migration, urbanisering, utflyttning från glesbygden 
och skillnader i hälsa mellan olika grupper innebär stora utmaningar för samhället.  

En förutsättning för social hållbarhet är att det råder samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska 
erbjuda och att det som erbjuds tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de 
mänskliga rättigheterna säkerställs. Det som erbjuds behöver bidra till att alla människor är 
inkluderade. 

Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika 
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande och uppföljning, 
t.ex. i budgetarbetet. Då kan också välfärdssamhället anpassas och utformas utifrån de grupper 
som har störst behov.  

 

Prioriteringar i Borås 

Borås Stads Välfärdsbokslut mäter den sociala hållbarheten i Borås och utgår från det nationella 
folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkansbara hälsoklyftorna inom en generation”. Välfärdsbokslutet 
beskriver med hjälp av nyckeltal utvecklingen inom de områden som påverkar den sociala 
hållbarheten. Utvecklingen kopplas till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de mänskliga 
rättigheterna, de åtta nationella målområdena för folkhälsoarbetet samt Borås Stads vision 2025. 

Eftersom effekter av olika levnadsvillkor byggs upp under hela livet är barn och ungdomar 
prioriterade i de insatser Borås gör för att minska sociala skillnader i hälsa. Äldre är också en 
prioriterad grupp och hälsan för den äldre åldersgruppen har sedan 2016 ett särskilt avsnitt i 
Välfärdsbokslutet.  

 

Välfärdsbokslut – indikatorer 

Sedan 2001 har Borås Stad sammanställt Välfärdsbokslut. Data samlas in årligen genom att 
använda befintlig nationell och lokal statistik. Staden genomför dessutom egna 
enkätundersökningar i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet vartannat år. Sedan år 2019 
genomförs även enkätundersökningen i årskurs 6. Fram till år 2012 togs årliga välfärdsrapporter 
fram men sedan år 2013 görs rapporten vartannat år.  

I tabellen presenteras några av de nyckeltal som mäts i Borås Stads Välfärdsbokslut. Samtliga data 
är de senast uppdaterade siffrorna och i procent. 
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Delaktighet, inflytande och tillit 

De som känner tillit till andra är också mer intresserade av att delta i sociala aktiviteter, vilket kan 
bidra till en bättre hälsa. Tillit är också en förutsättning för att känna sig trygg.  

I årskurs 6 anger 57 procent av eleverna att de kan lita på andra människor. Flickorna har en lägre 
tillit än pojkarna. Det finns inget jämförelsematerial då enkäten genomfördes för första gången 
2019. I årskurs 8 har 50 procent tillit vilket är en större andel än 2017, då siffran var 46 procent. 
Även i denna åldersgrupp har flickorna en lägre andel som känner tillit jämfört med pojkarna.  

70 procent av de vuxna i Borås anger att de har tillit till andra (Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, 
enkät 2015-2018). Männen i Borås har en något högre tillit till andra än vad kvinnorna har.  

 

Goda uppväxtvillkor 

I barndomen läggs grunden för vår psykiska och fysiska hälsa. Tyngden i arbetet med en jämlik 
hälsa ska ligga på tidiga insatser tidigt i ett barns liv och innan problemen blivit för stora. Det 
finns en stark koppling mellan barns uppväxtvillkor och vuxnas ekonomiska och sociala trygghet. 
De viktigaste bestämningsfaktorerna för barns hälsa är hemmet, skolan och en meningsfull fritid.  

Sammanställning nyckeltal
Män Kvinnor Alla Trend

Delaktighet, inflytande och tillit
Har tillit till andra, år 6 (2019) 62 53 57 i.u
Har tillit till andra, år 8 (2019) 53 47 50 Positiv

Goda uppväxtvillkor
Behörighet till gymnasiet (2019) 81 85 83 Oförändrad
Känt sig nere 1 g/v eller oftare, år 6 (2019) 20 41 31 i.u
Känt sig nere 1 g/v eller oftare, år 8 (2019) 25 54 38 Negativ
Medlem i en förening, år 6 (2019) 64 66 65 i.u
Medlem i en förening, år 8 (2019) 60 60 60 Oförändrad

Livsvillkor och levnadsförhållanden
Förvärvsfrekvens 35-54 år (2017) 83 80 81 Negativ
Eftergymnasialt utbildade 35-54 år (2018) 35 46 40 Positiv
Känner sig otrygg utomhus, vuxna (2018) 13 49 30 Negativ

Levnadsvanor
Tränar 2-3 ggr/v eller oftare, år 6 (2019) 83 78 81 i.u
Tränar 2-3 ggr/v eller oftare, år 8 (2019) 83 78 80 Positiv
Inte druckit alkohol, år 8 (2019) 79 81 79 Negativ
Riskabla alkoholvanor, vuxna (2018) 19 12 15 Negativ
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Flera av indikatorerna som beskriver barns och ungas hälsa är oförändrade över tid. Det gäller till 
exempel andelen elever i årskurs 8 som har en vuxen att prata öppet och förtroligt med (88 
procent) och andelen elever i årskurs 8 som är medlem i en förening (60 procent). Samtidigt kan 
man se att skillnaderna mellan geografiska områden och skolor är stor. I årskurs 6 anger 91 
procent att de har en vuxen som de kan prata med och 65 procent är medlem i en förening. 

Andelen behöriga till gymnasiet är oförändrad över tid. Skillnaden mellan flickor och pojkar har 
minskat något sedan förra mättillfället. De relativt höga talen för psykosomatiska besvär så som 
sömnsvårigheter, huvudvärk och nedstämdhet ökar något. Flickorna upplever i högre 
utsträckning psykosomatiska besvär än pojkarna.  

 

Livsvillkor och levnadsförhållanden 

Förvärvsfrekvensen i åldersgruppen 35-54 år är oförändrat hög i Borås. Trenden har varit positiv 
i några år men vid de senaste två mättillfällena har trenden varit negativ. Framförallt beror det på 
att kvinnornas andel minskar. Det är dock viktigt att komma ihåg att siffrorna släpar efter två år.  

Andelen med eftergymnasial utbildning fortsätter att öka, även om förändringen sker långsamt 
med en ökning på cirka en procentenhet per år. Betydligt fler kvinnor än män har en 
eftergymnasial utbildning. För båda dessa indikatorer är skillnaderna mellan geografiska områden 
stor. 

Trots att vi bor i ett av världens tryggaste länder och aldrig haft det så tryggt som nu känner sig 
många otrygga utomhus, framförallt kvinnor. I Borås ökar andelen som känner sig otrygga 
utomhus över tid (enkäten Hälsa på lika villkor, 2018). Skillnaden mellan män och kvinnor är stor, 
där hälften av alla kvinnor känner sig otrygga utomhus jämfört med drygt en tiondel av männen. 

 

Levnadsvanor 

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss 
har stor betydelse för hur vi mår både psykiskt och fysiskt. 

Andelen elever som är fysiskt aktiva 2-3 gånger i veckan eller oftare ökar något. Fler pojkar än 
flickor är fysiskt aktiva men över tid ökar flickornas andel mer än pojkarnas. Precis som när det 
gäller flera av de andra nyckeltalen finns det stora skillnader mellan geografiska områden och 
mellan könen. För årskurs 6 ser andelen som är fysiskt aktiva 2-3 gånger i veckan eller oftare 
identisk ut som för årskurs 8. Även här skiljer det en del mellan geografiska områden och könen. 

Under en lång tid har det varit en positiv utveckling med allt fler ungdomar som avstår från 
alkohol i de tidiga tonåren. I den första Hälsoenkäten år 2001 svarade 63 procent av eleverna i 
årskurs 8 att de inte druckit alkohol. I enkäten 2017 hade andelen som inte druckit ökat till 86 
procent. Den senaste enkäten visar att trenden nu verkar vända nedåt igen då andelen elever i 
årskurs 8 som inte druckit alkohol minskar till 79 procent.  
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I den vuxna befolkningen brukar 90 procent alkohol men mängden alkohol per invånare över 15 
år är betydligt lägre i vårt land än på kontinenten. I den nationella enkäten Hälsa på lika villkor 
bedöms 19 procent av männen och 12 procent av kvinnorna i Borås ha riskabla alkoholvanor, 
vilket är en ökning över tid.  

 

Hälsosamt åldrande 

Att hindra det naturliga åldrandet är omöjligt men det går att stärka det friska genom olika 
hälsofrämjande insatser. På så sätt kan livskvalitén för individen förbättras och 
samhällskostnaderna för vård och omsorg minskar. I takt med att medellivslängden ökar blir 
gruppen äldre större men samtidigt också friskare. En utmaning är hur samhället på olika sätt kan 
underlätta för de äldre att leva ett aktivt liv och fortsätta vara delaktiga.  

För åldersgruppen 65+ finns det begränsad statistik om levnadsvanor, livsvillkor och 
levnadsförhållanden. Därför planeras det att under år 2020 genomföra en enkät till 
åldersgruppen. På så sätt kan staden skapa sig en bättre bild över hur hälsan är fördelad i 
gruppen.  
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Miljöarbetet i Borås Stad 2019 

Borås Stad har ambitionen att vara en miljöledande kommun, det vill säga en kommun som prioriterar 
miljöfrågorna och ligger långt fram inom hållbar utveckling. De vägval Borås Stad tar kring 
miljöfrågorna bör ha ett långsiktigt perspektiv och med boråsarnas bästa i åtanke. För att det ska ske 
krävs ett gemensamt ansvarstagande från såväl medarbetare som förtroendevalda i organisationen. 

Hur har det då arbetats i Borås det senaste året kring miljö? Det har till exempel tagits fram en koldioxidbudget 
för Borås Stad, en budget som rönt uppmärksamhet i media. Koldioxidbudgeten visar vilka minskningar Borås 
bör göra avseende koldioxidutsläpp för att bidra till att den globala målsättningen om att temperaturökningen på 
jorden inte ska stiga mer än 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriell tid. Två projekt, Good Goods och 
Autofreight, har påbörjats tillsammans med externa samarbetspartners. Avsikten med projekten är 
huvudsakligen att ta fram energieffektivare och miljöbättre godstransporter i Boråsområdet.  

Där det fortfarande återstår en del arbete är bland annat att det saknas en tydligare överblick över vilka 
kemikalier som används inom organisationen. Ett gemensamt kemikaliehanteringssystem inom Borås Stad har 
ännu inte tagits fram, det råder ännu frågetecken för hur det ska finansieras.    

Texten som följer sammanfattar delar av Borås Stads miljörapport 2019, en rapport som följer 
upp Borås Stads miljömål som gäller från år 2018 till 2021. Miljörapporten och Borås Stads 
miljömål finns att läsa i sin helhet på boras.se. 

Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet 

Ett strukturerat miljöarbete, i form av ett miljöledningssystem*, ger vägledning till ett framåtskridande 
hållbarhetsarbete. I stort sett alla förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen med fler än 10 
anställda har ett miljöledningssystem. Sociala omsorgsförvaltningen och AB Bostäder utgör undantag 
men dessa avser att skaffa sig ett miljöledningssystem.   

* Ett miljöledningssystem är ett strukturerat arbetssätt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och eftersträva 
ständiga förbättringar på både kort och lång sikt. Exempel på certifierade miljöledningssystem är ISO 14001, EMAS och 
Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas. 
 
Andelen anslutna förskolor till lärandeprogrammet inom hållbar utveckling, Grön Flagg, har minskat 
under 2019. Minskningen beror huvudsakligen på att förskolorna istället valt att arbeta med miljö 
inom sitt eget kvalitetsarbete, vilket framöver ska redovisas i rapporten Naturvetenskap och Teknik. 
Alla gymnasieskolor samt hälften av grundskolorna har Grön Flagg.  

Målsättningen blir svår om att alla kök inom Borås Stad (äldreomsorgen, förskola, grundskola och 
gymnasieskola) ska servera, enligt Kravcertifieringen, en andel om minst 50 procent ekologisk mat. En 
försvårande omständighet är bland annat införandet av en gemensam distributionscentral inom ramarna för 
projektet Good Goods. Projektet har inneburit merkostnader för förskolor och skolor, merkostnader som bland 
annat fått konsekvensen att inköp av ekologisk mat prioriterats ned. 

För ett fungerande miljöarbete är det viktigt att personal och politiker är införstådda och har engagemang i 
miljöfrågorna, något som bland annat kan fås genom miljöutbildning. Totalt sett har 55 procent (54 procent år 
2018) av alla anställda och förtroendevalda inom förvaltningar, bolag, nämnder och styrelser gått en 
miljöutbildning. Antalet personer som miljöutbildas årligen motsvarar i stort sett samma antal som slutar sin 
anställning i Borås Stad. 

Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

Ett gemensamt kemikaliehanteringssystem ska upphandlas för att minska antalet farliga kemikalier inom Borås 
Stads organisation. Ett kemikaliehanteringssystem har ännu inte införskaffats, då det råder frågetecken kring hur 
systemet ska finansieras. I förskolorna arbetas det kontinuerligt med att fasa ut farliga kemikalier och vid inköp 
av leksaker, inventarier med mera prioriteras produkter som inte innehåller farliga ämnen. 
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Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

Vid nyproduktion av fastigheter och vid markentreprenader tas det ansvar för miljö och hälsa. I stort sett all 
produktion uppfyller kraven A och B för Sunda Hus – en databas som klassar byggmaterial efter miljöprestanda. 
All nybyggnation uppfyller kraven gällande fukt, ljud och innemiljö, standarder som uppfyller bland annat P-
märkning eller Miljöbyggnad motsvarande nivå silver/guld. 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tagit fram översvämningskarteringar och hotkartor 
för Viskan. Detta tillsammans med en genomförd riskkartering kring översvämningar i Boråsområdet utgör i 
viss mån ett stöd i den fysiska planeringen av staden.   

Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

Användningen av fossila bränslen måste minska, huvudsakligen av klimatskäl men också för den 
hälsoproblematik som finns kopplad till avgaser från fossilförbränning. Borås Stad har det gångna året 
antagit en koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten sätter utsläppsmål av koldioxid inom Borås Stads 
organisation och syftet är att minska utsläppen så att Borås bidrar till att uppfylla de internationella 
åtaganden som Sverige antagit med Parisavtalet. Projekten Autofreight och Good Goods är exempel 
på åtgärder som gjorts för att minska utsläppen av koldioxid. Båda projekten sker i samarbete med det 
lokala näringslivet och syftet är effektivare och miljöbättre godstransporter i och omkring Borås.  

Bildtext: Användningen av fossilt fordonsbränsle i Borås Stads lätta och tunga fordon har minskat med 47 procent 
sedan 2015. Det är möjligt att nå målet om 60 procent minskning till 2021 om elektrifiering och energieffektivisering 
av transporter fortsätter samt att fossilt bränsle byts ut mot hållbara bränslealternativ. 
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Upphandlingskrav på energianvändningen av nybyggnation har resulterat i att 10 av 11 nya 
produktioner av bostäder och lokaler har en lägre energiförbrukning än de krav som finns i Boverkets 
byggregler. 

Energieffektivisering av byggnader är ett ständigt pågående arbete. Det som görs kontinuerligt i 
samband med renovering är bland annat installation av energieffektivare fönster, bergvärmepumpar, 
ventilationssystem och tilläggsisolering. Utomhusbelysningen vid de gator som Borås Stad råder över 
ses över regelbundet och byts ut mot energieffektivare alternativ. Energianvändningen från 
gatubelysningen minskar. Minskningen syns dock inte i statistiken på grund av att elanvändningen till 
stor del är beräknad utifrån installerad effekt och antalet brinntimmar.  

Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

Borås har en vacker och mångfacetterad natur som är väl värd att bevara till kommande generationer. Variation i 
landskapet med olika naturtyper bidrar till en hög biologisk mångfald som i sin tur tillför livsnödvändiga 
ekosystemtjänster till oss människor.  

Under 2019 har ett nytt markområde med höga naturvärden köpts in, och Kommunstyrelsen har beslutat om att 
bilda ett naturreservat i Gåshult. Det finns också ett beslut från Kommunstyrelsen om att prova möjligheten att 
utöka naturreservatet Rya åsar. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Verksamheterna under 2019 i 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, 
Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sand-
hultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt i förekommande fall dotterbolag till dessa bolag, 
bedöms ha varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 85 006 000 kr överförs från tidigare år till 2020 
enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING. 

Ej förbrukade investeringsmedel 2019 på sammanlagt 127 405 000 kronor omdisponeras från tidigare år 
till 2020 enligt Bilaga till årsredovisning, investeringar. 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att under 2020 disponera 1 800 000 kr av sitt ackumulerade resultat 
till engångskostnader för att utveckla digitaliseringen inom verksamheten.  

Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2020 disponera 549 000 kr avseende Klimatkompen-
sationsfonden av sitt ackumulerade resultat. 

Anmälningsärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2019 läggs till handlingarna.

I övrigt godkänns Årsredovisning 2019 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, Akade-
miplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, 
AB Toarpshus, Viskaforshem AB läggs till handlingarna. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ulf Olsson 

Magnus Widén 
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Kommunfullmäktiges 
uppdrag med kommentarer 
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Människor möts i Borås 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Möjligheten att använda 
trygghetsvakter ska utredas. 

 
Genomfört 

Utredningen presenterades i samband 
med KS delårsbokslut, tertial 2, Dnr KS 
2019-00760. (Kommunstyrelsen) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

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

 Delvis 
genomfört 

Arbetslivsnämnden har sedan 2018 
ansvar för samverkan när det gäller 
hedersrelaterat våld och förtryck i 
Borås stad. Arbetslivsnämnden fick i 
uppdrag av kommunstyrelsen att starta 
en tvärprofessionell samverkansgrupp 
för att arbeta mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. Genom samverkan och 
samarbete mellan olika aktörer och på 
kunskapsbaserad grund ska Borås 
stad arbeta med att förebygga, 
upptäcka och motverka att 
hedersrelaterade problem utvecklas 
och insatser samordnas. Denna 
samverkansplan är en del av detta 
arbete. Arbetet med 
samverkansplanen har bedrivits av en 
tvärprofessionell arbetsgrupp med 
deltagare från både interna och 
externa verksamheter där personer 
utsatta för hedersvåld 
återfinns.  Planen syftar till att 
underlätta samverkan mellan 
yrkesverksamma i Borås som utifrån 
sin profession kan möta personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Denna samverkansplan har 
utformats gemensamt av verksamheter 
från Borås stads olika förvaltningar, 
Polismyndigheten i Västra Götaland, 
Åklagarmyndigheten, verksamheter 
från Västragötalandsregionen och 
ideella organisationer som alla 
återfinns och är verksamma i staden. 
Samverkan ägs av alla medverkande 
aktörer och därför har alla ett 
gemensamt ansvar för att få en 
fungerande samverkan. Nästa del i 
arbetet med planen är att förtydliga 
uppdraget, som stadens förvaltningar 
har tillsammans med andra berörda 
myndigheter, för att skapa ett 
gemensamt arbetssätt för att motverka 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
(Kommunstyrelsen) 

2018  

LOV-företagens ersättning 
och vilka regler som kan 
förenklas ska utredas. 

 
Genomfört 

Ärendet har behandlats av KF 2019-
12-19. 
(Kommunstyrelsen) 

2019 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att inrätta ett 
interreligiöst råd. Ett 
interreligiöst råd initierat av 
Borås Stad är ett sätt att 
erbjuda en mötesplats för 
dialog mellan kommunen och 
trossamfunden. Syftet med ett 
råd kan vara att lära känna 
varandra, att skapa förståelse 
för och kunskap om varandra 
samt att ta vara på varandras 
kunskaper och möjligheter i 
olika frågor. I arbetet med att 
inrätta ett råd, ska hänsyn tas 
till vad den utredning som 
startade 2018 visar. 

 
Genomfört 

Interreligiösa rådet har haft sitt första 
möte den 11 november 2019. Arbetet 
genomförs med stöd av Myndigheten 
för stöd till trossamfund. 
(Kommunstyrelsen) 

2019 Avslutas 

Utreda ny yta för 
evenemangsområde 

Delvis 
genomfört 

Tillsammans med berörda förvaltningar 
pågår arbete med att klargöra och 
identifiera uppdraget. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

Söka ny yta för 
evenemangsområde. 

Delvis 
genomfört 

Tillsammans med berörda förvaltningar 
pågår arbete med att klargöra och 
identifiera uppdraget. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

Trygghetsskapande slyröjning 
ska utökas. Tekniska 
nämnden får i uppdrag att 
tillhandahålla skogslag för att 
röja i samverkan med 
Arbetslivsnämnden och 
Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

  
Genomfört 

Röjningar i stadsnära skogar och 
grönområden har utförts planenligt. 
Prioriterade stadsdelar under 2019 har 
varit Boda, Brämhult, Fristad, 
Hässleholmen och Viskafors. 
Dialog kring Bodavallens upprustning 
och ombyggnation, där 
trygghetsskapande slyröjning varit en 
del, har förts förvaltningsövergripande 
med Fritids- och folkhälsonämnden 
som drivande. Arbetslivsnämnden har i 
samma utsträckning som tidigare 
anvisat personal som arbetat med att 
utföra åtgärderna som anställda vid 
OSA-enheten. 
(Tekniska nämnden) 

2018 Avslutas 

Föreningar och privatpersoner 
skall kunna boka lokaler direkt 
på nätet i förvaltningens 
bokningssystem under 2015. 
Arbetet förutsätter att 
låssystemen till idrotts- och 
friluftsanläggningarna är 
synkroniserade till 
bokningssystemet, så att 
anläggningarna blir 
tillgängliga för hyresgästen på 
den aktuella tiden. 

 Delvis 
genomfört 

Borås Stad har varit delaktiga i den 
kommunövergripande SKL-
upphandling där ca 200 kommuner har 
deltagit. Upphandlingen avslutades 
sommaren 2019 och förvaltningen har 
nu att ta ställning till vilka bidrags- och 
bokningssystem som passar bäst. Ett 
byte skulle resultera i en betydande 
kostnadsökning då en helt ny plattform 
måste till.  
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2013 Avslutas  
Eventuellt byte av 
system hanteras 
sedvanligt i 
budgetprocessen 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Fritids- och folkhälsonämnden 
ska i samverkan med berörda 
nämnder samt föreningslivet 
utreda behov och 
förutsättningar för att bygga 
en modern evenemangshall 
på lämplig plats. 

  
Genomfört 

Under de senaste fyra åren har 
diskussioner förts med Borås Basket 
om en evenemangshall på lämplig 
plats i Borås. Arbetet pågår i samband 
med utredningen om eventområdet 
Knalleland. Under tiden arbetar vi 
tillsammans med 
Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Borås Basket om ett alternativ, en 
"lightlösning", i Boråshallen, med en 
om- och tillbyggnad av en restaurang 
och plats för besökare som vill äta, 
placeras bakom ena kortsidan av 
läktaren. Blir lösningen i Boråshallen 
permanent så avslutas uppdraget om 
en ny evenemangshall i Borås för ett 
antal år framåt. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2015 Avslutas 

Fritids- och folkhälsonämnden 
ska ta fram en friluftsplan för 
Borås. 

  
Genomfört 

Strategi för Borås Stads friluftsliv har 
tagits fram i samarbete med berörda 
nämnder och bolag. Strategin anger 
riktningen och strategier för att 
utveckla och säkerställa invånarnas 
tillgång till motion, friluftsliv och 
rekreation. Strategin antogs i FOFN i 
december 2019. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2017 Avslutas 
Beslut i särskild 
ordning i KF 

Aktivitetsplatser liknande den 
på Sjöbo ska skapas på 
Hässleholmen och Norrby. 
Förstudie görs under 2018 i 
samverkan med Tekniska 
nämnden. 

 Delvis 
genomfört 

I samarbete med berörda förvaltningar 
har en plan för Kronängsparken tagits 
fram. Planen har varit ute på samråd 
och väntar på nu på att detaljplanen 
ska bli klar så att projekteringen kan 
påbörjas och parken iordningställas. 
På Hässleholmen koncentreras arbetet 
till Bodavallens idrottsområde, där en 
vision har tagits fram tillsammans med 
boende, berörda kommunala 
förvaltningar samt civilsamhället. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2018  

Ny isyta och samlokalisering 
med eventuell 
evenemangshall ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Tillsammans med 
Lokalförsörjningsförvaltningen har en 
förstudie kring nya isytor genomförts. I 
förstudien finns förslag på fem olika 
lokaliseringsplatser. Berörda 
föreningar, Borås HC, Borås 
konståkningsklubb samt Konståkarna i 
Borås, studerar för tillfället de olika 
förslagen och återkommer under första 
kvartalet med deras förslag om lämplig 
plats. Därefter startar ett gemensamt 
arbete inom Borås Stad för att fullfölja 
arbetet och planera för en investering. 
Ingen av föreningarna är beredda att 
ta på sig ett fastighetsansvar och 
bygga nya isytor i egen regi med Borås 
Stad som hyresgäst. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2019 Avslutas förstudien 
är klar 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Föreningshus där bland annat 
kultur- och idrottsföreningar 
utan egen lokal skulle kunna 
dela på utrymme ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Tillsammans med Föreningsrådet 
inventeras löpande lokalutbudet i 
Borås. Förvaltningen har också träffat 
Borås Folkhögskola kring lokaler på 
Hässleholmen men inte hittat någon 
framkomlig väg ännu. Att hitta lämpliga 
lokaler som passar många föreningar 
är svårt då föreningarna har så olika 
önskemål. Vi tittar på att ta fram en 
enkät för att tydliggöra vilka önskemål 
som finns. Arbetet beräknas slutföras 
under 2020.  
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2019  

Ramnaparken och dess 
kulturhistoriska byggnader bör 
bli en större attraktion i Borås. 
En strategisk flerårsplan med 
utvecklingsåtgärder ska tas 
fram. 

  
Genomfört 

En utvecklingsplan har presenterats 
med ett nytt koncept för Borås 
museum och skickats till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. 
(Kulturnämnden) 

2018 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att, inom ramen för 
sitt samordningsansvar, 
klargöra samt tydliggöra 
mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om 
sociala bostäder. 

 
Genomfört 

Kommunfullmäktige fattade den 2 
september 2019 beslut att ändra 
ansvarsfördelningen och processen i 
samband med sociala bostäder. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
för ansvaret för ansökan och utredning 
av behov av sociala bostäder och 
Arbetslivsnämnden får ansvaret för 
anskaffning av bostäder. Efter beslutet 
fattades har en arbetsgrupp med 
representanter från de både 
förvaltningarna bildats för att klargöra 
detaljer i arbetsprocessen och göra 
rutiner för processen. Detta arbete 
beräknas vara klart under första 
kvartalet 2020.  
(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 

2017 Avslutas 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utreda hur vi på 
bästa vis kan samordna 
bostäder åt de som nu är 
utanför bostadsmarknaden. 

 
Genomfört 

Ansvaret för anskaffning kommer att 
flyttas till Arbetslivsnämnden så då får 
ett mer samlat grepp över sociala 
bostäder (sociala kontrakt, 
övergångslägenheter). Vissa former av 
förstahandskontrakt såsom Bostad 
först och förstahandslägenheter för 
unga som flyttar från Hem för vård och 
boende, eller familjehem kommer att 
hanteras på samma sätt som tidigare. 
De sociala bostäderna omfattar främst 
de lägenheter där Borås stad hanterar 
andrahandskontrakt. 
Arbetsformer och samarbetet med 
bostadsbolagen kring detta kommer att 
tas fram. 
(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 

2017 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska 
under året starta ett drogfritt 
stödboende för personer med 
missbruksproblematik.  Detta 
är en viktig del för att skapa 
ett anpassat utbud vilket är 
nödvändigt för att brukare 
med olika behov ska ges 
förutsättningar att bo genom 
stöd av interna insatser. 

  
Genomfört 

Ett drogfritt stödboende startade i 
september 2019. 
(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 

2018 Avslutas 

Arbetslivsnämnden ska ta 
fram kommunövergripande 
regler för arbetet med och 
bemötande av nationella 
minoriteter. 

  
Genomfört 

Arbetslivsnämnden har tagit fram ett 
förslag på program för Borås Stads 
arbete med nationella minoriteter. 
Programmet hat tagits fram i samråd 
med minoritetsföreträdare, förslaget 
har varit ute på remiss bland berörda 
nämnder. Beslut om programmet har 
tagits på Arbetslivsnämndens möte i 
maj och har därefter skickats in till 
Kommunstyrelsen för beredning till 
Kommunfullmäktige. 
(Arbetslivsnämnden) 

2018 Avslutas 

Arbetslivsnämnden ska i 
samarbete med Fritid- och 
folkhälsonämnden utreda hur 
arbetsmarknadsinsatser bäst 
kan användas för att stötta 
föreningslivet. 

  
Genomfört 

Arbetslivsnämnden har sett över hur 
det statliga regelverket och nu 
gällande arbetsmarknadspolitiska 
insatser gett nämnden möjligheter att 
samverka med föreningslivet, hänsyn 
har tagits till vad kommunallagen 
tillåter nämnden att göra. Dialog med 
Fritid och folkhälsonämnden har 
genomförts. När det gäller 
feriearbetare i föreningslivet har det 
varit 95 feriearbetare under 2019.  
(Arbetslivsnämnden) 

2019 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Borås Stad ska utreda 
förutsättningarna för att inrätta 
en stödverksamhet för kvinnor 
i prostitution. 

  
Genomfört 

Enligt polisen finns det ingen öppen 
gatuprostitution i Borås, med det 
förekommer bland annat på krogarna 
runt om i staden. Största delen sker 
dock via nätet. I Borås Stad finns det 
olika nämnder som ansvarar för att 
utöva kommunens socialtjänst. Individ- 
och familjeomsorgsnämnden som 
ansvarar för delområde barn- och 
ungdomsvård och vård av vuxna. 
Verksamheten barn- och ungdomsvård 
har en lag stadgad skyldighet att 
uppmärksamma och erbjuda 
stödinsatser till målgruppen. Vård av 
vuxna fokuserar sitt arbete på 
missbruk, verksamheten uppger att det 
finns klienter som säljer sexuella 
tjänster för att finansiera sitt 
drogmissbruk. Relationsvåldsenheten 
på Arbetslivsförvaltningen möter i 
deras arbete våldsutsatta personer, 
vilket inkluderar personer i prostitution. 
Dock är det enbart personer som blivit 
våldsutsatta av en nära anhörig som 
ingår i verksamhetens målgrupp. Detta 
innebär att idag inte finns någon del av 
socialtjänsten i Borås Stad som 
erbjuder stödinsatser till vuxna 
personer utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. 
Relationsvåldsenheten som arbetar 
med sin målgrupp skulle kunna arbeta 
med prostitution. Arbetslivsnämnden 
beslutade på nämnden i juni att 
godkänna uppföljningen av uppdraget 
att utreda förutsättningarna för att 
inrätta en stödverksamhet för personer 
i prostitution och har skickat det vidare 
till kommunstyrelsen. 
(Arbetslivsnämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Det är viktigt att skapa en 
meningsfull och aktiv fritid när 
personer inte är på sin 
dagliga verksamhet eller har 
slutat på denna. Nämnden får 
i uppdrag att utreda hur detta 
ska utformas för att motverka 
isolering och stillasittande. 

  
Genomfört 

Uppdraget är genomfört. Utredning har 
genomförts och Sociala 
omsorgsnämnden har fattat beslut om. 
Under 2020 kommer två medarbetare 
anställas med särskild kompetens 
kring psykisk ohälsa. Deras uppdrag är 
att skapa innehåll och aktiviteter för 
personer med psykisk 
funktionsnedsättning för att bryta 
isoleringen för målgruppen. Idag finns 
det mötesplatser som drivs av 
föreningar samt en mötesplats som 
drivs av Sociala omsorgsförvaltningen. 
Målgruppen har behov av stödjande 
nätverk som tror på deras förmåga 
samt aktiviteter som det finns evidens 
för och som leder till ökad delaktighet i 
samhället och på arbetsmarknaden. 
Utredningen som genomfördes under 
2018 påvisade att det inte finns behov 
av fler mötesplatser däremot ett behov 
av aktivitetshus för målgruppen. 
Lokalresursbehovet utreds idag av 
Lokalförsörjningsförvaltningen, 
däremot krävs inte initialt egna lokaler 
utan medarbetarna kommer kunna 
använda de lokaler som kommunen 
redan nyttjar idag. Arbetet kommer ske 
i nära samarbete med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen samt 
Arbetslivsförvaltningen. 
(Sociala omsorgsnämnden) 

2019 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Redovisning ska göras om 
vilka åtgärder som vidtas för 
att nå målvärdet på indikatorn 
”Personer som en 
hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar (medelvärde)”. 

 
Genomfört 

Verksamheten arbetar intensivt för att 
få till en stabil grundbemanning som 
bygger på tillsvidaretjänster med 
tjänstgöring heltid för att skapa egna 
resurser (resurspass) som i första 
hand används för att täcka planerad 
frånvaro på den egna enheten, men 
även oplanerad frånvaro som 
exempelvis vid sjukdom. 
Verksamheten kommer att införa så 
kallad "hälsosam schemaläggning" 
utifrån vad forskning påtalar för risker 
utifrån hälsoaspekt. Exempelvis 
kommer så kallade rygg-mot-rygg pass 
(arbeta sen kväll och börja tidig 
morgon dagen efter) börja tas bort. 
Tvillingscheman (två medarbetare går 
omlott med varandra) har påbörjats i 
liten skala och kommer fortsätta 
implementeras i syfte att förbättra 
kontinuiteten. Verksamheten fortsätter 
att arbeta för att så hög andel av 
medarbetarna ska vara väldelegerade 
(kunna utföra olika hälso- och 
sjukvårdsinsatser på delegation från 
sjuksköterska). Saknas delegation av 
en viss insats i en hemtjänstgrupp 
behåller sjuksköterskan ansvaret att 
utföra insatsen till dess att 
hemtjänstens medarbetare har 
delegation på denna insats. Statistik 
kommer att tas fram oftare under 2020 
för att se om framtagna åtgärder ger 
förväntad effekt. 
(Vård- och äldrenämnden) 

2019 Avslutas 

Arbetet med att bryta ofrivillig 
ensamhet för äldre ska 
utvecklas. Gärna i samverkan 
med civilsamhället. 

 
Genomfört 

Seniorhälsokonsulenterna arbetar med 
uppdraget att motverka ofrivillig 
ensamhet. En nationell 
nätverkskonferens har under året 
genomförts av Vård- och 
äldrenämnden "Åldrandets möjligheter" 
där Borås tillsammans med ett 30-tal 
andra svenska kommuner utbildats 
och delat erfarenheter av att bland 
annat arbeta förebyggande för att 
motverka ofrivillig ensamhet. De öppna 
mötesplatserna försöker tillsammans 
med seniorhälsokonsulenterna att 
locka till sig fler seniorer och har 
lyckats väl under året. På de öppna 
mötesplatserna kommer dagligen ett 
antal frivilliga seniorer och hjälper till. 
(Vård- och äldrenämnden) 

2019 Avslutas 
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

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 skolan och de 
fristående aktörerna. 
Kommunstyrelsen ska göra en 
översyn av ersättningen till 
skolor där ersättningen följer 
de enskilda eleverna. 

 
Genomfört 

Ny resursfördelningsmodell för 
förskola, grundskola, förskoleklass 
och fritidshem beslutades av 
Kommunfullmäktige 2019-06-19. 
(Kommunstyrelsen) 

2015 Avslutas 

Möjligheten att inrätta ett 
sökbart bidrag för föreningar 
med verksamhet i 
socioekonomiska områden, 
som underlättar för fler att få 
åka med på läger, tävlingar 
och cuper, ska utredas. 

  
Genomfört 

Förvaltningen har under de senaste 
åren genomfört en stor 
bidragsutredning. Utredningen blev 
klar hösten 2019 och i materialet 
har införts ett bidrag med 
innebörden att föreningar i våra 
utsatta områden kan söka pengar 
för att finansiera delar av 
verksamheten. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2019 Avslutas 

Hur man kan stötta unga med 
NPF-diagnoser 
(neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att 
deras möjlighet att delta i 
föreningslivet ökar ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Ett arbete har startat tillsammans 
med fem föreningar för att 
gemensamt söka ett projektstöd 
under tre år av Arvsfonden. Ett 
samarbete finns också med BUP, 
barn- och ungdomspsykiatriska 
enheten, på SÄS. Utgångspunkten 
har varit Borås Fältrittklubbs 
lyckosamma arbete för ungdomar 
med psykisk funktionsnedsättning. 
Tanken är att de fem föreningarna, 
som har olika inriktningar, ska 
kunna erbjuda barn och ungdomar 
ett fritidsutbud som är anpassat för 
målgruppen och på deras villkor. 
Ett mer konkret samarbete kommer 
att byggas upp tillsammans med 
elevhälsan och BUP, för att bryta 
ett negativt tillstånd och skapa 
bättre förutsättningar.  
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2019  

Möjligheten att hålla alla 
fritidsgårdar öppna sommartid 
ska utredas. 

  
Genomfört 

Sedan 2016 bedriver, med stöd av 
extra statsbidrag, fritidsgårdarna 
verksamhet under hela 
sommarlovet på Hässleholmen, 
Hulta, Norrby, Kristineberg och 
Sjöbo. I Dalsjöfors, Viskafors och 
Fristad har det under sommarlovet 
2019 bedrivits verksamhet under 
tre veckor. 
Ärendet avslutat med nämndbeslut 
2019-06-18 §101 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Fritids- och folkhälsonämnden 
ska utreda hur fler 
föreningsdrivna fritidsgårdar 
kan starta. 

 
Genomfört 

Det pågår dialoger med flera 
föreningar om fortsatt och utökad 
samverkan. Under 2019 tecknades 
avtal med Byttorps IF, Hestra IF 
samt RF/SISU om öppen 
ungdomsverksamhet i 
Parasporthallen. 
Ärendet avslutat med nämndbeslut 
2019-06-18 §100 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

Möjligheten att erbjuda 30 
timmar i veckan för barn till 
föräldrar som är föräldralediga 
eller arbetslösa ska utredas. 

  
Genomfört 

Uppdraget är genomfört och 
Förskolenämnden har den 13 juni 
2019 godkänt utredningen. 
Utredningen har bilagts i 
Förskolenämndens rapport Tertial 
2 2019. 
(Förskolenämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

Förskolenämnden ska 
redovisa hur Skolverkets 
riktlinjer, för barngruppers 
storlek, ska nås. 

  
Genomfört 

Uppdraget är genomfört och 
Förskolenämnden har den 12 
december 2019 godkänt 
utredningen. Utredningen biläggs 
Årsredovisning 2019 för 
Förskolenämnden. 
(Förskolenämnden) 

2019 Avslutas 

Fritidshem/öppen förskola i 
samma lokaler som 
Kulturskolan Simonsland ska 
utredas av 
Grundskolenämnden i 
samverkan med övriga berörda 
nämnden. 

  
Genomfört 

En arbetsgrupp, förskola och skola 
har utrett frågan. 
Utredningen visar att behovet av 
Fritidshem och förskola i samma 
lokaler, ur ett nyttjande- och 
verksamhetsperspektiv inte ger 
önskvärda effekter. Det 
utredningen ser är att målgruppen 
7-10 år är i behov av fritidsliknande 
aktiviteter i den miljö man normalt 
befinner sig, alltså i sitt 
skolområde. 
Åldrarna 10-18 har möjlighet till 
fritidsgård. Målgruppen 7-10 har 
ingen egentligt motsvarighet till 
fritidsaktiviteter om man inte är 
inskriven på fritidshem. Behovet är 
störst i våra socioekonomiskt mer 
utsatta områden. 
(Grundskolenämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

Det aktiva skolvalet ska följas 
upp och utvecklas under 2019. 

  
Genomfört 

Skolvalet inför läsåret 2019/2020 
har utvärderats. Utredning med 
resultat, analys och förslag till 
förändringar var ett ärende i 
Grundskolenämndens 
sammanträde i augusti. 
(Grundskolenämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

Ordningsregler, där frågan om 
mobiltelefoner hanteras, ska 
finnas på varje skola. 

  
Genomfört 

Uppdraget är genomfört. Samtliga 
grundskolor har ordningsregler som 
hanterar frågan om mobiltelefoner. 
(Grundskolenämnden) 

2019 Avslutas 



12 
 

Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Förskoleklass ska erbjuda 
utökat språkstöd i svenska. 

  
Genomfört 

Drygt 70 elever får utökat stöd. Det 
är en höjning med ca 40% mot 
tidigare. 
Eleverna får anpassat stöd utifrån 
individuella behov som klassläraren 
har identifierat. Klasslärare och 
studiehandledare planerar och 
genomför insatserna/ 
undervisningen, samt utvärderar 
insatserna fyra gånger under 
läsåret. 
Exempel på stöd kan vara att 
utveckla elevers förförståelse och 
kunskaper kring svenska begrepp 
och ord, så att eleverna bättre kan 
tillgodogöra sig den ordinarie 
undervisningen i klassrummet. 
Effekterna av insatser i de tidigare 
skolåren lyfts som en 
framgångsfaktor av aktuell 
forskning. 
(Grundskolenämnden) 

2019 Avslutas 

Samverkan mellan näringsliv, 
högskola och gymnasieskola 
ska utvecklas under 2019. 

  
Genomfört 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen har 
inom ramen för ett av de, för 
förvaltningen gemensamma, 
utvecklingsområdena "Framtidens 
lärande" särskilt lyft fram 
samverkan med näringsliv och 
högskola som ett område att arbeta 
vidare med. Under läsåret 19/20 
kommer en arbetsgrupp att arbeta 
vidare med att ta fram förslag på 
hur kommunikationen med 
näringsliv och högskola kan 
stärkas. Särskilt fokus kommer att 
ligga på att förstärka: 

• Bilden av skolan – stärka 
förtroendet för skolan. 

• Bilden av eleven – värdet 
av att möta och förstå 
framtidens 
arbetskraft/studenter. 

Uppdraget redovisades till nämnd 
2019-10-01. 
(Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

Elevresor för gymnasieelever 
som har begränsad tillgång till 
kollektivtrafik ska utredas. 

  
Genomfört 

Elever med långt avstånd till 
busshållplats har möjlighet att söka 
resebidrag som handläggs av 
förvaltningen. Uppdraget 
redovisades till nämnd 2019-10-01. 
(Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

Behovet av en 
resursfördelningsmodell för 
gymnasieskolan ska utredas. 

  
Genomfört 

Inför budget 2020 ska 
resursfördelningsmodellen justeras 
för att skapa en tydligare koppling 
till eleverna och måluppfyllelse. 
Uppdraget redovisades till nämnd 
2019-10-01. 
(Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 
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Företagande växer genom samverkan 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras ta 
fram en etableringspolicy. 

 
Delvis  
genomfört 

Avvaktar politiskt beslut. 
(Kommunstyrelsen) 

2017 Avslutas  
Fastställd av KF  
2020-02-20  

Borås Stads riktlinjer för 
alkoholservering ska revideras 
så att servering som längst 
medges till klockan 02:30. 

  
Genomfört 

Genomfört: 
Riktlinjer för alkoholservering har 
reviderats så att servering som 
längst medges till klockan 02:30. 
(Miljö- och konsumentnämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 1 

 

Livskraftig stadskärna 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras att 
ta fram en förtätningsstrategi 
som ett tillägg till 
översiktsplanen. I strategin ska 
bland annat ingå en 
konkretisering av vad som 
krävs för att nå upp till 
visionens mål om tredubblat 
invånarantal i stadskärnan till 
2025, vilka gröna lungor som 
behöver värnas särskilt, en 
inventering av lufttomter samt 
förslag på lokalisering av 
framtida höga hus. 

 
Genomfört 

Utbyggnadsstrategin, som antogs i 
mars 2019, innehåller en strategi 
för förtätning. Uppdraget är slutfört. 
(Kommunstyrelsen) 

2015 Avslutas 

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

Delvis 
 genomfört 

Den strategiska planen för 
Tosseryd, Frufällan och Sparsör 
kan ses som ett exempel på en 
utbyggnadsplan för ny bebyggelse 
norr om centralorten Borås. Övriga 
stråk återstår. 
(Kommunstyrelsen) 

2017  

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag, i samverkan med 
berörda nämnder, att under 
2018 fastställa en plats och 
starta miljöutredning för ett 
samlat skyttecentrum i Borås 

 
Genomfört 

Kommunfullmäktige har fastställt 
förslaget om samlokalisering av 
nytt skyttecenter vid 
Ängen/Kranshult. Fritids- och 
Folkhälsonämnden fick i uppdrag 
att vara kontakt för Skyttealliansen i 
det fortsatta arbetet. 
(Kommunstyrelsen) 

2018 Avslutas 

Ett förslag för utveckling av 
Stora torget ska tas fram.  

Ej genomfört 

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

2019  
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden ska i 
samverkan med Borås 
Parkerings AB införa ett 
parkeringsledningssystem till 
årsskiftet 2015/16. 

  
Genomfört 

Sedan upphandlingen av 
parkeringsledningssystem avbröts 
efter överklagande 2017 har Borås 
kommuns Parkerings AB omarbetat 
upphandlingsunderlaget och 
förnyad upphandling pågår för 
närvarande. Tekniska förvaltningen 
har deltagit i framtagandet av 
underlaget och kommer att 
medverka vid införandet inom 
ramen för nämndens 
väghållningsansvar. Ansvaret för 
införandet åvilar Borås kommuns 
Parkerings AB varför Tekniska 
nämnden anser att uppdraget 
fullföljts så långt som nämndens 
ansvar sträcker sig. 
(Tekniska nämnden) 

2015 Avslutas för den del 
som avser Tekniska 
nämnden 

Tekniska nämnden ska i 
samverkan med Borås 
Parkerings AB införa ett 
parkeringsledningssystem till 
årsskiftet 2015/16. 

Delvis  
genomfört 

Upphandling av 
parkeringsledningssystem är inom 
kort klar och upphandlingen har 
genomförts i samverkan med 
Tekniska förvaltningen. Införandet 
kommer att ske genom samverkan 
med miljö och tekniska 
förvaltningen i en projektgrupp. 
Planen är att de första skyltarna 
ska vara på plats före sommaren. 
(Kommunala bolag) 

2015  
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden får i 
uppdrag att under 2018 ta fram 
en åtgärdsplan för 
trygghetsskapande åtgärder i 
parker, gångstråk och 
gångtunnlar 

  
Genomfört 

Inom ramen för projektet Unga 
kommunutvecklare undersöktes 
2018 människors känsla av 
trygghet i parker och gångtunnlar. 
Arbetet utfördes i enkätform och 
intervjuer på plats. Resultatet 
presenterades muntligt och 
skriftligt.  Åtgärdsförslagen har, 
tillsammans med önskemål som 
framkommit vid 
trygghetsvandringar, under året 
bearbetats av Tekniska 
förvaltningen för utförande av 
lämpliga åtgärder. Exempel: 
Gångstråket mellan Magasinsgatan 
och Norrby Långgata 
kompletterades med belysning mot 
skogsdungen mellan gångvägen 
och Viskan. I Stadsparken har 
isytan fått en beläggning med 
konstgräs som gör att ytan blir 
tillgänglig även under de månader 
som den inte används för skridskor. 
I Fjärdingsparken har satsningar 
gjorts på ny belysning från 
Fjärdingsskolan till 
hundrastplatsen, även 
kompletterande slyröjningar har 
genomförts. 
Trygghetsvandringen på 
Kristineberg under 2018 
resulterade i utbyte av belysning i 
tunneln under Lars Kaggsgatan. 
Även tunneln vid Kraftverksliden 
vid riksväg 40 åtgärdades ur 
trygghetssynpunkt med ny 
belysning och slyröjning. Ny 
belysning i Kvarnbergsparken 
utmed Vedensgatan anlades 
utmed gång- och cykelvägen.  
(Tekniska nämnden) 

2018 Avslutas 

Tekniska nämnden ska i 
samarbete med 
Kulturnämnden utreda hur en 
allmän upprustning/utveckling 
av Annelundsparken kan ske, 
där det gröna i området värnas 
i relation till kulturen – 
växtligheten ska vara i fokus. 

  
Genomfört 

Arbetet med att utveckla 
Annelundsparken fortgår. Under 
2019 har fokus legat på parkvägar 
då standarden tidigare varit låg. En 
anslutning upp till Lekfortet har 
asfalterats och större delen av 
grusvägarna inne i parken har 
justerats och slitlagret 
kompletterats. Ett nytt avtal har 
tecknats med en leverantör av 
mindre flyttbara offentliga toaletter, 
en sådan har installerats vid 
Lekfortet. 
Under våren 2020 kommer arbeten 
med att förbättra parkens entréer 
och stärka tryggheten att påbörjas. 
Upprustning av entrén mot 
Nyckelbergsrondellen samt nya 
staket vid Pionterrassen är 
planerade att genomföras.   
(Tekniska nämnden) 

2019 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Förutsättningar för att skapa 
en skulpturpark i 
Annelundsparken ska utredas 
av Kulturnämnden i samarbete 
med Tekniska nämnden, där 
det gröna i området värnas i 
relation till kulturen – 
växtligheten ska vara i fokus. 

  
Genomfört 

Kulturförvaltningen har tillsammans 
med Tekniska förvaltningen gjort 
en utredning om Annelundsparkens 
förutsättningar att fungera som en 
skulpturpark. 
(Kulturnämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

 

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
 genomfört 

Inväntar ytterligare politiska 
direktiv. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

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

 Delvis 
 genomfört 

KS (genom Mark- och exploatering) 
utreder huvudmannaskapsfrågan 
utifrån tidigare gjord utredning. 
Tidigare utredning som troligen 
hänvisas till, 2017-00423, har inte 
beslutats om. Uppdraget torde 
därför innebära att först utreda och 
besluta om tidigare uppdrag, för att 
ha det som utgångspunkt för 2019 
års uppdrag. Nya uppdraget ska 
sen göras i samråd med TN samt i 
dialog med vägföreningar, 
samfälligheter och ev Trafikverket. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

Införandet av en 
distributionscentral enligt 
förslag från Tekniska nämnden 
ska påbörjas under 2016 i den 
takt som tillgängliga medel 
tillåter. Uppdraget tas över av 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Distributionscentralen är i bruk och 
leveranser av livsmedel har 
transporterats via den till Borås 
Stads enheter sedan 2019-05-02. 
(Kommunstyrelsen) 

2016 Avslutas 

 

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att under 2015 utreda 
”framtidens kollektivtrafik” och 
att ta ett helhetsgrepp om den 
långsiktiga trafikplaneringen 
som är påbörjad och infogad i 
en trafikstrategisk utredning. 

 Delvis  
genomfört 

Handlingsplan 2025 för Borås 
Stadstrafik antogs i 
Kommunstyrelsen den 30 
september 2019. Handlingsplanen 
är också antagen av Västtrafik 
under 2019. 
(Kommunstyrelsen) 

2015 Avslutas pågående 
arbete 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en 
cykelstrategi. 

 Delvis 
 genomfört 

Remiss kommer ske vid årsskiftet 
2019/2020 och bör kunna antas 
under 2020. 
(Kommunstyrelsen) 

2017  



17 
 

Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Delvis 
genomfört 

Diskussioner pågår kring 
omfattning av tillköp. 
(Kommunstyrelsen) 

2017  

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden 
ska utredas. 

 Delvis 
 genomfört 

Diskussioner pågår om 
uppdragets omfattning och art. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

Hur hållbar mobilitet bäst kan 
uppnås ska utredas.  Delvis 

 genomfört 

Arbetet avvaktar utvecklingen av 
resultat från Trafikplanen, vilken 
är under pågående arbete. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

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

 Delvis  
genomfört 

Diskussioner pågår om 
uppdragets omfattning och art. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

Lokalförsörjningsförvaltningen 
ska åt alla förvaltningar 
inventera möjligheten att 
erbjuda inomhusparkering för 
anställdas cyklar, och även 
möjlighet att erbjuda 
elcykelladdning. 

  
Genomfört 

Lokalförsörjningsförvaltningen har 
gått igenom nuläget och 
konstaterar att det saknas 
inomhusparkering på de flesta 
fastigheterna. Att tillskapa 
parkering och 
laddningsmöjligheter inom 
befintliga fastigheter kan vara 
möjligt på enskilda fastigheter. I 
Stadshuskvarteren där flera 
förvaltningar huserar finns 
invändig parkering men inte i 
erforderlig omfattning. På 
marknaden finns utvändiga 
cykelgarage och detta kan vara en 
lösning. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 

2018 Avslutas 

Tekniska nämnden ska starta 
en cykelpool/cykeluthyrning 
som är tillgänglig för 
allmänheten, med sikte på 
både arbetspendling och 
turister. 

  
Genomfört 

I maj 2018 startades ett 
pilotprojekt för uthyrning av 40 
cyklar och 10 elcyklar med 
placering vid Resecentrum. 
Projektet genomfördes 
tillsammans med Västtrafik och 
var kopplat till kollektivtrafiken och 
i första hand arbetspendling. 
Under hösten 2018 bedömde 
Västtrafik att projektet inte slagit 
tillräckligt väl ut för att få en 
fortsättning. De 40 cyklar som 
Västtrafik varit med och 
finansierat avvecklades. 
Elcyklarna som var kvar 
hanterades av Tekniska nämnden 
men när merparten av cyklarna 
blev stulna valde nämnden att 
avveckla hyrcykelprojektet. 
(Tekniska nämnden) 

2016 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden får i 
uppdrag att förse några platser 
i centrala staden med 
möjlighet att ladda elcyklar och 
elmopeder. 

  
Genomfört 

I cykelgaraget vid Resecentrum 
finns möjlighet att ladda elcyklar. 
Inom ramen för gällande 
reklamavtal med Clear Channel 
har Tekniska nämnden i samband 
med utbyggnad av cykelbana 
längs Stationsgatan anlagt 
ytterligare väderskyddade 
cykelparkeringar med möjlighet att 
ladda elcyklar. 
Under 2020 kommer sista 
enheten av totalt tre 
väderskyddade cykelparkeringar 
med laddmöjlighet att placeras ut. 
(Tekniska nämnden) 

2017 Avslutas 

Elparkeringsplatser ska finnas 
även på gatumark  

Genomfört 
Elparkeringsplatser på gatumark 
har under 2019 anlagts på 
Dalhemsplatsen. 
Ytterligare laddplatser kommer att 
anläggas vid Borås Djurpark. 
Utbyggnaden kommer Borås 
kommuns Parkerings AB att 
ansvara för. 
(Tekniska nämnden) 

2018 Avslutas 

 

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Färdigställande av heltäckande 
underlag kring landskapskaraktärer 
inväntas från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
En indelning av 
landskapskaraktärer finns inritad i 
QGIS, men den ska kompletteras. 
Det insamlade 
inventeringsmaterialet från 
fältinventering och ortsråd ska 
färdigställas och digitaliseras samt 
infogas i Intramap. Inventeringen 
av upplevda värden är inte 
kommuntäckande och kan 
kompletteras. Komplettering av 
vardagskartläggningen kan ske 
parallellt med arbetet med 
vindbruksplan. 
Bullerstörande verksamheter 
(vägar, järnvägar, verksamheter) 
finns inlagda i Intramap och utgör 
underlag kring var det kan finnas 
tysta områden. 
(Kommunstyrelsen) 

2015  

En utredning om att minska 
användningen av 
engångsartiklar ska 
genomföras 

 Delvis 
 genomfört 

Utredningen pågår och redan idag 
byts engångsartiklar i plast ut mot 
mer miljövänliga alternativ i olika 
upphandlingar, exempelvis i 
upphandlingen av Hygien- och 
städprodukter. 
(Kommunstyrelsen) 

2018  
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
 genomfört 

Uppdraget är noga förberett och en 
pilot kommer att genomföras under 
våren 2020. 
Viskastrandsgymnasiet och 
Särlaskolan är utvalda och ett 
kommunikationsmaterial är 
framtaget. Materialet beskriver 
varför det är bra med klimatsmarta 
val, hur Co2-ekvivalenter beräknas 
och vilka värden en maträtt max får 
ha för att få bli kallad ett 
klimatsmart val. 
(Kommunstyrelsen) 

2018  

En koldioxidbudget för Borås 
Stad ska tas fram.  

Genomfört 

Koldioxidbudgeten antogs i 
Kommunfullmäktige november 
2019. Den kommer att styra 
utformningen av Energi- och 
klimatstrategin. 
(Kommunstyrelsen) 

2019 Avslutas 

Lokalförsörjningsnämnden ges 
i uppdrag att utreda vilka 
fastigheter i kommunens 
befintliga bestånd som lämpar 
sig för installation av solceller. 

 Delvis 
genomfört 

För att kunna göra denna 
bedömning krävs ett omfattande 
arbete där flera förutsättningar 
måste undersökas. Vi arbetar efter 
kriterierna elförbrukning, 
fastighetens placering 
(väderstreck) och hållbarhet i 
takkonstruktionen. 
Arbetet har påbörjats och kommer 
att fortsätta under 2020. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 

2019  

Borås Energi och Miljö ska ta 
initiativ till en samägd 
solcellsanläggning, där såväl 
företag, föreningar och 
privatpersoner ska kunna köpa 
andelar. Detta skall förtydligas 
som en förändring i bolagets 
ägardirektiv och fastställas på 
bolagsstämma. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen har under året 
haft dialog med Borås Energi och 
Miljö AB avseende uppdragets 
inriktning och arbete har därefter 
påbörjats av bolaget. En utredning 
ska göras med förutsättning att 
bolaget tillåts bedriva elhandel mot 
slutkund och därmed starta en 
ekonomisk förening som investerar 
i en andelsägd anläggning där 
andelsägarna är elkunder hos 
Borås Energi och Miljö. 
(Kommunala bolag) 

2018  

 

Ekonomi och egen organisation 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen ansvarar för 
att Saltemads 
campingverksamhet säljs 
alternativt läggas ut på 
entreprenad under 2015. 
Marken ska ej säljas. 

 
Ej genomfört 

Ärendet ligger för politisk 
beredning.  
(Kommunstyrelsen) 

2015 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen ska utreda 
om driften av Stadsparksbadet 
lämpligare kan ske på 
entreprenad. 

 Delvis 
 genomfört 

Förutsättningen är kommersiell 
verksamhet utan subvention och 
med rimlig prissättning. Med 
verksamhetens nuvarande 
finansieringsgrad behöver 
prisnivåerna ökas med ca 60-65% 
allt annat oförändrat. 
(Kommunstyrelsen) 

2015 Avslutas  
Behandlades i KF  
2020-02-20 

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

 Delvis 
 genomfört 

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

2015  

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

 Delvis 
 genomfört 

I Borås Stad har ett omfattande 
utbildningsprogram för chefer tagits 
fram, Systematiskt 
chefsutvecklingsprogram. Många 
delar av programmet riktar sig till 
samtliga chefer, medan vissa delar 
riktar sig framförallt till den som är 
ny som chef i Borås Stad eller chef 
för första gången. Planen förväntas 
vara helt färdigställd och 
presenterad i KS andra halvåret 
2020. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

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

 Delvis 
 genomfört 

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

2017  

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

 Delvis 
 genomfört 

En ny debiteringsmodell för 
Koncerninköps långsiktiga 
finansiering testas. Modellen är 
tänkt att säkerställa den organiska 
tillväxten och utvecklingen med rätt 
bestyckning av roller som behövs. I 
arbetet beaktas även hur 
vinsthemtagning kan ske utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal, för 
vilket det har upphandlats ett 
inköpsanalyssystem. Systemet 
testas i nuläget av ekonomer på 
olika förvaltningar. 
(Kommunstyrelsen) 

2015  
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Ej genomfört 

Arbetet pågår och samtal förs med 
Arbetslivsförvaltningen som har en 
övergripande kalkyl över sina 
behov för att kunna driva en 
förmedling av inventarier och ser 
över sina förutsättningar. Även 
arbetet med att skapa en policy 
pågår. Koncerninköp har tilldelats 
medel i budget 2020 för att 
finansiera en projektanställning 
gällande uppdraget. 
(Kommunstyrelsen) 

2016  

 



Bilaga till årsredovisning 2019, investeringar

Verksamhet Ansvarig Godkänd Total budget Utgift Avvikelse Omdisponeras till Kommentar

nämnd utgift 2019 2019 2019 2020

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Särskilda servicefunktioner

Energibesparande åtgärder Lfn 8 000 12 043 -4 043 1 446 Årligt anslag

Miljöanpassningar Lfn 1 000 998 2 Årligt anslag

Solenergi Lfn 3 000 3 756 -756 2 619 Årligt anslag

Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler Lfn 1 000 754 246 Årligt anslag

Hyresgästanpassningar Lfn 8 000 25 823 -17 823 770 Årligt anslag

Säkerhetsinvesteringar Lfn 1 000 955 45 Årligt anslag

Underhållsinvesteringar Lfn 48 000 41 487 6 513 6 950 Årligt anslag

Fiberinstallationer egna fastigheter Lfn 7 000 4 739 2 261 1 200 Årligt anslag

Vattentornet restaurering Lfn 9 000 3 322 811 2 511 Klart

Flamenska gården utvändig hiss Lfn 1 500 1 500 111 1 389 1 364 Pågår

Guttasjön om- och tillbyggnad Lfn 5 000 1 500 429 1 071 1 071 Förstudie

Entré Stadshuset, medborgarservice Lfn 7 000 7 000 3 961 3 039 2 039 Pågår

Skjutbana för polishögskolan Lfn 32 000 30 912 28 761 2 151 50 Pågår

Utbyte, infartsskyltar Ks 3 500 3 500 1 802 1 698 Klart

Nytt verksamhetssystem, Miljökontoret Mkn 2 000 2 000 613 1 387 1 387 Pågår

Samordning utskriftsenheter Sn 4 000 1 719 2 281 Årligt anslag

Fordon och maskiner Sn 15 000 28 261 -13 261 Årligt anslag

Pantängen Sn 14 750 13 193 9 837 3 356 3 347 Pågår

SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER 74 750 158 927 166 860 -7 933 22 243

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Markförsörjning

Inköp av fastigheter Ks 40 000 30 034 9 966 Årligt anslag

SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD 0 40 000 30 034 9 966 0

GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Kommunikationer

Beläggningsunderhåll Tn 7 658 8 704 -1 046 Årligt anslag

Attraktiv stad Tn 1 416 3 342 -1 926 -1 926 Pågår

Div mindre gatu- och broarbeten Tn 5 428 3 513 1 915 1 915 Pågår

Program för tillgänglighet Tn 4 416 4 422 -6 Årligt anslag

Gång- och cykelvägar Tn 24 406 28 982 -4 576 -1 199 Pågår

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Tn -1 268 1 737 -3 005 Årligt anslag

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning Tn 1 341 2 295 -954 Årligt anslag

Ny kollektivtrafik Tn 10 890 7 096 3 794 5 990 Pågår

Upprustning centrummiljöer Tn 6 063 1 720 4 343 4 343 Pågår

Borås Viared flygplats Tn 407 651 -244 Årligt anslag

Promenadstråk längs Viskan Tn 4 700 1 654 3 046 3 046 Pågår

Ny Nybro Tn 44 000 6 811 5 346 1 465 -3 353 Pågår

Parkverksamhet

Grönområdesplan Tn 1 354 1 345 9 Årligt anslag

Lekplatser Tn 5 860 6 371 -511 Årligt anslag

Papperskorgar Tn 4 000 1 520 1 766 -246 Klart

Trygghetsåtgärder, belysning och grönstruktur Tn 1 022 1 652 -630 Årligt anslag

Diverse mindre parkinvesteringar Tn 3 219 3 218 1 Årligt anslag

Kronängsparken Tn 18 000 67 -67 -67 Pågår

SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER 66 000 85 243 83 881 1 362 8 749

FRITID OCH KULTUR

Idrotts- och fritidsanläggningar

Utveckling av konstgräsplaner Fofn 3 679 2 586 1 093 1 093 Årligt anslag

Utveckling av spår och leder Fofn 6 259 3 482 2 777 2 777 Årligt anslag

Utveckling av näridrottsplatser Fofn 4 000 2 599 1 401 1 401 Årligt anslag

Utveckling av badplatser Fofn 1 398 1 364 34 Årligt anslag

Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne Fofn 1 500 1 986 -486 Årligt anslag

Evenemangsstaden Fofn 3 977 4 372 -395 -395 Årligt anslag

Boda aktivitetspark Fofn 5 500 2 000 3 950 -1 950 -450 Pågår
Utveckling av Borås Skidstadion inkl förberedelser inför SM-
veckan 2021

Fofn 8 000 3 000 6 128 -3 128 -2 128 Pågår

Skyttecentrum Fofn 150 -150 Förstudie

Isbana Boda Fofn 15 000 105 -105 Klart

Wifi idrottsanläggningar Fofn 1 150 301 131 170 170 Pågår

Boråshallen ombyggnad (bl a tillgänglighetsanpassningar) Lfn 14 000 4 000 6 3 994 3 994 Pågår

Bodavallen ombyggnad Lfn 390 -390 Förstudie

Sjöbovallen ombyggnad Lfn 17 500 2 330 731 1 599 1 599 Pågår

Sven Ericsonvallen ny- och ombyggnad Lfn 15 410 14 387 13 259 1 128 1 128 Pågår

Nya Fristadhallen Lfn 38 540 2 686 326 2 360 2 360 Pågår

Sjöbohallen utvändig hiss Lfn 1 500 1 500 97 1 403 Förstudie

Erikslundshallen utvändig hiss Lfn 97 Förstudie

Ny Isyta, Borås Lfn 365 -365 Förstudie

Stadsparksbadet  renovering Lfn 93 300 7 757 -7 757 Klart

0

Kulturverksamhet

Konstnärlig gestaltning / Textilkonst Kun 6 707 2 316 4 391 4 391 Pågår

Förvaltningsövergripande investeringar Kun 1 000 1 096 -96 Årligt anslag

Kulturskolan Mötesplats Hässleholmen Kun 1 000 289 211 78 78 Pågår

TXM montrar Kun 3 000 134 -134 Klart

Konstbiennalen Kun 641 641 641 Pågår



Bilaga till årsredovisning 2019, investeringar

Verksamhet Ansvarig Godkänd Total budget Utgift Avvikelse Omdisponeras till Kommentar

nämnd utgift 2019 2019 2019 2020

Kulturhuset, scenteknik Stadsteatern Lfn 72 000 2 550 -2 550 Klart

SUMMA FRITID OCH KULTUR 285 900 59 654 56 188 3 563 16 659

AFFÄRSVERKSAMHET

Kommunala vägar och belysning inom exploateringsområden

Utbyggnad av industriområde, Viared Västra Ks 31 000 5 068 25 932 Årligt anslag

Utbyggnad av industriområde, Viared Norra Ks 165 -165 Årligt anslag

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 0 31 000 5 233 25 767 0

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Förskola

Kristinegården ombyggnation Lfn 39 900 16 857 40 16 817 4 000 Förstudie

Alidebergs förskola, Vildmarkens förskola Lfn 47 404 45 333 41 566 3 767 3 767 Pågår

Norrby förskola, KreaNova Lfn 40 380 0 32 -32 0 Klart

Göta förskola, Silverpoppeln Lfn 39 240 5 277 4 425 852 0 Klart

Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen Lfn 39 700 10 997 7 960 3 037 0 Klart

Sjömarken Badstrandsvägen, 6 avd Lfn 43 400 500 401 99 99 Förstudie

Strandvägens förskola Lfn 39 450 25 308 2 968 22 340 12 340 Pågår

Förskola inventarier Fn 3 550 2 123 1 427 Årligt anslag

Familjecentral inventarier Fn 400 400 400 Startar 2020

Grundskola

Särlaskolan ombyggnad Lfn 175 000 2 658 724 1 934 400 Förstudie

Myråsskolan om- och tillbyggnad Lfn 230 000 4 371 8 544 -4 173 -4 173 Pågår

Norrbyskolan ombyggnad Lfn 97 600 45 323 2 958 42 365 Förstudie

Byttorpskolan, ny- och ombyggnad Lfn 153 811 59 954 12 465 47 489 21 178 Pågår

Erikslundskolan om- och tillbyggnad Lfn 235 000 365 1 104 -739 Förstudie

Gånghesterskolan ombyggnad Lfn 105 000 10 022 -10 022 Klart

Utbyggnad kök Trandaredskolan Lfn 13 900 500 1 100 -600 -600 Pågår

Bodaskolan Lfn 164 500 2 516 -2 516 Klart

Fristad högstadie energieffektivisering/ombyggnad Lfn 43 660 1 023 -1 023 Klart

Sjömarkenskolan ombyggnad Lfn 114 000 79 136 76 952 2 184 2 185 Pågår

Kronängsskolan Lfn 20 250 469 -469 1 250 Pågår

Gässlösa modulskola Lfn 24 300 23 977 21 040 2 937 400 Pågår

Kristinebergsskolan ombyggnad Lfn 108 000 328 -328 Klart

Om- och tillbyggnad av Tummarpskolan Lfn 26 -26 Förstudie

Kinnarummaskolan, utvändig hiss Lfn 111 -111 Förstudie

Grundskola, inventarier Grn 12 538 5 226 7 312 3 000 Årligt anslag

Gymnasieskola

Sven Eriksongymnasiet ombyggnad Lfn 36 530 9 210 10 439 -1 229 Klart

Viskastrandgymnasiet ombyggnad Lfn 28 810 -273 4 759 -5 032 Klart

Bäckäng utökat lokalbehov Lfn 761 -761 Förstudie

Almåsgymnasiet innergård Lfn 425 -425 Förstudie

Hyresgästanpassningar Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnde Lfn 1 720 1 769 -49 Årligt anslag

Hyresgästanpassningar Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnde Lfn 4 000 2 002 1 998 1 998 Årligt anslag

Gymnasieskola, inventarier Gvun 5 000 3 290 1 710 Årligt anslag

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET 1 839 835 356 701 227 568 129 133 46 244

VÅRD OCH OMSORG

Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta

Kristinegränd  vård- och omsorgsboende Lfn 693 -693 Förstudie

Skogsfrugatans LSS-boende Lfn 18 000 3 541 3 561 -20 Klart

Gyllingtorpsgatans LSS-boende Lfn 17 000 4 373 5 012 -639 Klart

Färgargatans LSS-boende Lfn 18 150 11 993 1 036 10 957 5 000 Förstudie

Backhagsvägens LSS-boende Lfn 18 150 12 150 1 754 10 396 9 500 Pågår

Sörmarkslidens LSS-boende Lfn 18 150 12 150 704 11 446 5 000 Förstudie

Skogsfrugatans SOL Lfn 30 000 18 000 1 022 16 978 8 000 Pågår

Metergatan SOL tillbyggnad Lfn 6 500 259 -259 -259 Pågår

Inventarier LSS-boenden Son 1 000 731 269 269 Årligt anslag

Trygghetslarm Vän 16 700 6 000 0 6 000 6 000 Pågår

SUMMA VÅRD OCH OMSORG 142 650 69 207 14 772 54 435 33 510

Driftsinventarier 35 849

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 2 409 135 800 732 620 385 216 293 127 405

Försäljning av anläggningstillgångar, netto Ks -1 581
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Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 

uppdrag att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. 

Förskolenämnden har i denna utredning valt att använda termen riktmärke 

istället för riktlinjer i enlighet med uppdraget, detta då Skolverket använder 

terminologin riktmärke. Skolverkets riktmärke för gruppstorlek för barn som är 

1-3 år är 6-12 barn och för barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn.1  

Utredningen visar att det behövs en uppdelning i ytterligare 52 barngrupper och 

ytmässigt behöver plats beredas för ytterligare 9 avdelningar för att möjliggöra 

adekvat uppdelning av barngrupperna i enlighet med Skolverkets riktmärke. 

Därutöver skulle fler pedagoger, närmare 86 årsarbetare, krävas för att 

barngrupperna skulle kunna delas upp och på så vis utgöras av färre antal barn 

per barngrupp.  

Bland de förskolor som ej erhållit statsbidrag når enbart 25 % av hemvisterna 

Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek. Av de förskolor som har 

statsbidrag har 75 % av hemvisterna kunnat delas så att Skolverkets riktmärken 

kring barngruppers storlek nås. Trots att dessa förskolor på enhetsnivå minskat 

barngruppernas storlek så har inte alla hemvister kunnat minskas fullt ut så att 

Skolverkets riktmärke nås. 

Under våren 2019 nådde Förskolenämnden inte Skolverkets riktmärken för 

barngruppernas storlek även om statsbidrag inkluderades. En utmaning som 

utredningen pekar på är den osäkerhet som finns i och med statsbidraget då det 

inte går att säga vilken nivå som kommer att erhållas från år till år. Det är heller 

inte alla förskolor som erhåller statsbidrag, något som bidrar till ojämlika 

förutsättningar för förskolorna att kunna dela upp sina barngrupper. Den nivå 

av statsbidrag som Förskolenämnden erhöll för läsåret 2018/2019 möjliggjorde 

att barngrupperna kunde delas upp ytterligare i 71 fler grupper under våren 

2019. Den högre nivån utav statsbidrag som erhölls för läsåret 2019/2020 

möjliggjorde att barngrupperna kunde delas upp i ytterligare 146 grupper under 

hösten 2019. Detta medförde att Skolverkets riktmärken för barngruppers 

storlek nåddes på totalen under hösten. Dock var det såsom varje höst närmre 

500 färre barn inskrivna i förskolorna, något som bidrar till de lägre 

snittsiffrorna.  

Fler barngrupper kräver även en ökad bemanning och dagens rekryteringsläge 

medför stora således utmaningar. Det finns även en del lokalmässiga 

begränsningar på vissa förskolor avseende möjligheterna att kunna dela upp 

befintligt antal barn i fler barngrupper. På en del förskolor skulle troligen 

mindre åtgärder behöva vidtas för ombyggnationer och på så vis möjliggöra 

ytterligare uppdelning.  

Sammantaget går det att säga att för att nå Skolverkets riktmärke för 

barngruppers storlek skulle Förskolenämnden behöva 67,5 mkr, om statsbidrag 

ej erhålls, för att säkerställa att barngruppsstorleken kan nås under hela året.  

                                                      
1 Skolverket Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan, s 16  
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Om hänsyn tas till nuvarande statsbidrag, som är riktat till enskilda enheter, når 

nämnden med ytterligare 20 mkr riktmärket på snittet av alla förskolor men inte 

på alla hemvister.  

Följaktligen ser Förskolenämnden att det krävs ett utökat kommunbidrag och 

att medel för detta kommer in i resursfördelningsmodellen för att på så vis 

kunna komma alla barn tillgodo och skapa stabilitet, likvärdighet och 

permanent kunna bibehålla eller sänka antalet barn i barngrupperna i enlighet 

med Skolverkets riktmärke.  

Sammanfattat behov för att nå Skolverkets riktmärken:  

- 67,5 mkr kronor i kommunbidrag för att komma alla barn tillgodo.  

- Uppdelning i 52 fler barngrupper.  

- Behov av ytterligare 86 årsarbetare.   

- Lokalanpassningar och ytmässigt behov av plats för 9 avdelningar 

ytterligare.   
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Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås 

1 Inledning och bakgrund 

Skolverkets riktmärke för antal barn i barngrupperna i förskolan är bakgrunden 

till uppdraget som Förskolenämden fått från Kommunfullmäktige. 

Förskolenämnden har i denna utredning valt att använda termen riktmärke 

istället för riktlinjer i enlighet med uppdraget, detta då Skolverket använder 

terminologin riktmärke. Skolverkets riktmärke, som är framtaget utifrån 

befintlig forskning, är för barn mellan 1-3 år 6-12 barn och för barn som är 

mellan 4-5 år 9-15 barn.2  

 

Studier visar på ett samband mellan kvaliteten på samspel och kommunikation 

mellan förskollärare och barn och barngruppernas storlek  

samt mellan barn och aktiviteter i förskolan.3 Forskarna påvisar att med en 

högre personaltäthet ökar interaktionen mellan förskollärare och barn, både 

kvalitativt och kvantitativt. Aspekter som dock har inverkan på interaktionen är 

förskollärarnas förhållningssätt, barngruppens sammansättning och inne och 

utemiljön i förskolan. Då det gäller den optimala bemanningen i relation till 

gruppstorlek, hävdar forskarna att det varierar från grupp till grupp och är 

beroende av respektive läroplans mål och intentioner, barnens behov och 

förskollärares kompetens. Förskolan ska kännetecknas av hög kvalitet på 

undervisning, trygghet och lek. I mindre barngrupper får barnen möjlighet att 

bli sedda och få den tid med pedagogisk personal som de behöver. 

Barngruppernas storlek påverkar även tryggheten, hälsan och den pedagogiska 

kvaliteten.  

 

Forskning visar att mindre grupper och en god personaltäthet har störst 

betydelse för de yngsta barnen. Även barn i behov av särskilt stöd och barn 

med annat modersmål än svenska gynnas generellt sett i mindre barngrupper 

med hög personaltäthet. Mindre barngrupper skapar bättre villkor för 

arbetslaget att kommunicera och interagera med barnen. Samtidigt är det en 

förutsättning att arbetslaget har kompetens och intresse att föra en utvecklad 

dialog med barnen.4 Även Alvestad, med flera 5 visar i sin studie att den 

främsta utmaningen för förskollärare är storleken på barngruppen. Antalet 

barn påverkade det dagliga arbetet på så sätt att ju större barngrupper, desto 

mer organisation. Med färre barn i gruppen framhöll förskollärarna att de i 

högre grad kunde fokusera, lyssna och se det enskilda barnet. Även barnens 

välbefinnande påverkades av gruppens storlek genom att det blev mindre tid 

för det enskilda barnet i stora grupper.  

 

Storleken på gruppen behöver alltid sättas i relation till hela verksamheten. Det 

finns stora barngrupper som fungerar mycket bra och där barn, personal och 

föräldrar är nöjda och verksamheten är god. Förskolans uppdrag utgår från att 

barnen ska få utvecklas tillsammans i grupp och då måste grupperna fungera. 

                                                      
2 Skolverket Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan, s 16  
3 Munton, T., Mooney, A., Moss, P., Petrie, P., Clark, A. and Woolner, J. (2002) 
4 Asplund Carlsson, M., Pramling Samuelsson, I. & Kärrby, G.(2001) 
5 Alvestad, T., Bergem, H., Eide, B., Johansson, J-E., Os, E., Pálmádottir, H., Pramling 
Samuelsson, I., & Winger, N. (2013). 
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Antalet barn är en nog så viktig del, men vad som är en lagom stor grupp kan 

variera mellan olika avdelningar på samma förskola beroende på olika faktorer. 

Jonsdottir6 lyfter vikten av gruppens betydelse i sin studie om kamratrelationer i 

förskolan. Barngruppen bidrar till barns kognitiva, sociala och emotionella 

utveckling. Hon framhåller att det är viktigt att ta tillvara förskolans sociala 

miljö där barn möter andra barn och vuxna som bidrar till barnets utveckling av 

identitet i samspel med andra. 

 

För att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek behöver det 

dessutom vara en god personaltäthet relaterat till antal barn.7 Om 

personaltätheten är låg under hela eller delar av dagen behöver det vara färre 

barn i barngruppen. Ytterligare en faktor som påverkar när en barngrupp kan 

anses ha en lämplig storlek är barngruppens sammansättning. Med 

barngruppens sammansättning menas till exempel barnens åldrar, andelen 

barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, andelen barn med annat 

modersmål än svenska och barnens närvarotider. Dessutom är den fysiska 

miljön en faktor som påverkar när en barngrupp kan anses ha en lämplig 

storlek. Om den fysiska miljön begränsar möjligheterna att bedriva en 

utbildning utifrån läroplanens mål behöver det vara färre barn i barngruppen. 

En förskola som inte är likvärdig riskerar att reproducera och förstärka 

segregation och social ojämlikhet.  

2 Uppdrag och syfte 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 

uppdrag att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. 

Förskolenämnden har i denna utredning valt att använda termen riktmärke 

istället för riktlinjer i enlighet med uppdraget, detta då Skolverket använder 

terminologin riktmärke. 

I utredningen kommer barngruppers storlek att diskuteras samt förslag på 

ekonomiska åtgärder som skulle krävas för att Förskolenämnden inom Borås 

Stad ska kunna nå Skolverkets riktmärke avseende barngruppers storlek.   

  

                                                      
6 Jonsdottir, F. (2007). Barns kamratrelationer i förskolan. Samhörighet, tillhörighet, vänskap, 
utanförskap. Avhandling. Malmö: Malmö högskola, Malmö Studies in educational studies 
7 Skolverkets rapport nr 433 (2016) Barngruppers storlek i förskolan 
– En kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk 
forskning, sid. 20. 
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Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås 

3 Beskrivning av nuläge 

 Barngruppernas storlek i Borås Stads kommunala förskolor 

Utredningen belyser dels antal barn i barngrupperna i Borås Stads kommunala 

förskolor med statsbidrag, men även antal barn i barngrupperna utan befintligt 

statsbidrag. Detta för att ge en mer rättvisande bild av nuläget då antalet barn 

per barngrupp skiljer sig åt beroende på om man beaktar statsbidraget eller inte. 

Antal placerade barn i förskolorna skiljer sig också åt mellan vår och höst där 

det i snitt är runt 500 fler barn placerade under vårterminerna.  

Tabell 1 nedan visar att i Borås Stads kommunala förskolor låg 

barngruppsstorleken för yngre barn, inklusive statsbidrag, i snitt på 12,9 barn i 

mars och på 10,4 barn i oktober 2019. För de förskolor som är utan statsbidrag 

låg barngruppsstorleken för yngre barn under samma månader på 17,4 

respektive 17,3.  

För äldre barn bestod barngruppsstorleken i snitt, inklusive statsbidrag, utav 

17,7 barn i mars och 14,2 i oktober 2019. Utan statsbidrag låg gruppstorleken 

för äldre barn på 20,5 respektive 19,8 barn under mars och oktober.  

  

  

Mars 2019 

Gruppstorlek yngre 

barn 

Gruppstorlek äldre 

barn 

Med statsbidrag 12,9 17,7 

Utan statsbidrag 17,4 20,5 

 

Oktober 2019 

Gruppstorlek yngre 

barn 

Gruppstorlek äldre 

barn 

Med statsbidrag 10,4 14,2 

Utan statsbidrag 17,3 19,8 

Tabell 1 

Under hösten 2019 når totalt sett bara 65 % av hemvisterna Skolverkets 

riktmärken trots att snittsiffrorna i tabell 1 ovan indikerar på att riktmärkena 

nås i sin helhet. Detta beror på att de barngrupper som delats upp i snitt har 8 

barn per grupp för yngre barn och 10 barn per grupp för äldre barn.   

Majoriteten av de hemvister som inte erhållit statsbidrag har i många fall inte 

kunnat dela upp barngrupperna alls och ligger därmed långt över vad 

riktmärkena anger.  

Den nivå av statsbidrag som Förskolenämnden erhöll för läsåret 2018/2019 

möjliggjorde att barngrupperna kunde delas upp ytterligare i 71 grupper under 

vårterminen 2019. Trots det nåddes inte Skolverkets riktmärke för 

barngruppers storlek. Den högre nivån utav statsbidrag som erhölls för läsåret 

2019/2020 möjliggjorde att barngrupperna kunde delas upp i ytterligare 146 
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grupper under höstterminen 2019 och på så vis nå Skolverkets riktmärken för 

barngruppernas storlek under hösten.  

En bidragande orsak, utöver statsbidraget, till de mindre gruppstorlekarna 

under hösten är att närmre 500 färre barn var inskrivna i förskolorna under den 

perioden. 

Tabell 2 nedan visar prognosen för våren 2020 där Skolverkets riktmärke för 

barngruppsstorleken för yngre och äldre barn inte förväntas nås, vare sig med 

eller utan statsbidrag.  

 

Prognos vt 2020 

Gruppstorlek yngre 

barn 

Gruppstorlek äldre 

barn 

Med statsbidrag 12,4 16,9 

Utan statsbidrag 17,4 20,5 

Tabell 2 

Tabell 3 nedan visar att bland de förskolor som ej erhållit statsbidrag når enbart 

25 % av hemvisterna Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek. Av de 

förskolor som har statsbidrag har 75 % av hemvisterna kunnat delas så att 

Skolverkets riktmärken kring barngruppers storlek nås. Trots att dessa förskolor 

på enhetsnivå minskat barngruppernas storlek så har inte alla hemvister kunnat 

minskas fullt ut så att Skolverkets riktmärke nås. Totalt sett når 65 % av 

hemvisterna Skolverkets riktmärken om både förskolor med och utan 

statsbidrag inkluderas.  

 

Oktober 2019 

Andel hemvister som klarar 

Skolverkets riktmärken (yngre och 

äldre) 

Förskolor med 

statsbidrag 

75 % 

Förskolor utan 

statsbidrag 

25 %  

Tabell 3  

 Statsbidrag 

Statsbidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av 

barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta 

barnen som är högst två år den 31 december 2019.8 Skolverket poängterar även 

att bidraget inte får användas till åtgärder som sker hos en annan huvudman. 

En kommunal huvudman som minskar sina barngrupper genom att ge 

fristående huvudmän ökade etableringsmöjligheter kan inte beviljas bidrag för 

detta. Bidraget får inte användas till att barn antas till annan omsorgsform än 

förskola. Det är inte en godkänd åtgärd att minska barngruppens storlek genom 

att istället placera barn i omsorgsformen pedagogisk omsorg. 

                                                      
8 Skolverket.se 
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Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås 

Personalförstärkning är inte en godkänd åtgärd utan att barngruppsstorleken 

påverkas. 

 Tilldelning utav statsbidrag 

Förskolenämnden i Borås Stad fick större tilldelning utav statsbidrag under 

2019/2020 än för läsåret tidigare vilket har föranlett att barngrupperna kunnat 

delas upp i fler grupper. Under 2018/2019 erhölls 33,2 mkr i statsbidrag och 

för 2019/2020 fick Förskolenämnden 54,4 mkr kronor. Efter tilldelningen utav 

det högre statsbidraget har barngrupperna kunnat delas upp i 146 fler grupper 

under hösten 2019, vilket bidragit till en sänkning utav antal barn per grupp. En 

bidragande orsak är också ett lägre barnantal under hösten.  

Det går dock inte att enbart se till siffrorna och barnantalet per grupp med 

användning utav statsbidrag då det inte är säkert från år till år om nämnden 

erhåller statsbidrag på likvärdig nivå. Dessutom redovisas här siffrorna som ett 

snitt och skillnaderna mellan kommunens olika förskolor varierar kraftigt. 

Förskolor utan statsbidrag ligger långt över Skolverkets riktmärken för 

barngruppers storlek. Även förskolor med statsbidrag har avdelningar där 

riktmärkena inte nås för vare sig yngre eller äldre barn då inte alla barngrupper 

kunnat delas upp. Det är därför viktigt att också beakta de siffror på antal barn 

per barngrupp som nämnden har utan statsbidraget. Här ligger antalet barn per 

barngrupp högt och en del av denna problematik är just brist på ekonomiska 

resurser som möjliggör uppdelning av barngrupperna utan det extra stöd som 

statsbidraget innebär.  

 Behov av åtgärder 

För att nå Skolverktes riktmärke för barngruppers storlek med det barnantal 

som fanns i mars 2019 skulle det behövts en uppdelning i ytterligare 11 

barngrupper för yngre barn och ytterligare 41 barngrupper för äldre barn, det 

vill säga totalt 52 barngrupper ytterligare. Då skulle den övre gränsen som anges 

som riktmärke för barngruppernas storlek ha nåtts, det vill säga 15 barn för 

äldre barn och 12 barn för yngre barn.  

Avseende bemanning för ytterligare 52 barngrupper så skulle det krävas 31 

årsarbetare för yngre barn och 102 årsarbetare för äldre barn, totalt 133 fler 

årsarbetare än vad som finns idag. I uträkningarna kring estimerat 

personalbehov användes ett snitt på 2,8 årsarbetare per barngrupp för yngre 

barn och 2,5 årsarbetare per barngrupp för äldre barn.  

De ytterligare 11 miljoner som erhållits i statsbidrag för våren 2020 uppskattas 

täcka personalkostnaden för 47 årsarbetare, dock saknas det ändå 86 årsarbetare 

för att komma upp i totalt 133 stycken, något som skulle kräva ytterligare 20 

mkr utöver statsbidraget. Utan statsbidrag skulle det således under våren krävts 

47,5 mkr för att Förskolenämnden skulle nått Skolverkets riktmärken.  

För hösten 2019 når nämnden Skolverkets riktmärken för barngruppernas 

storlek sett till snittet på samtliga förskolor. Här visar siffrorna på 10,4 barn per 

barngrupp för yngre barn respektive 14,2 barn per barngrupp för äldre barn, 
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inklusive statsbidrag. Exkluderas statsbidraget skulle det dock krävas cirka 20 

mkr för att nå Skolverkets riktmärken även under hösten.  

Sammantaget går det att säga att för att nå Skolverkets riktmärke för 

barngruppers storlek skulle Förskolenämnden behöva ytterligare 67,5 mkr, om 

hänsyn ej tas till statsbidrag, för att säkerställa att barngruppsstorleken kan nås 

under hela året och på varje enhet utifrån de riktmärken som Skolverket anger. 

Detta skulle medföra att Förskolenämnden hamnade i den övre gränsen utav 

Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek med gruppstorlek på 15 barn 

för äldre barn och 12 barn för yngre barn. Om hänsyn tas till nuvarande 

statsbidrag, som är riktat till enskilda enheter, nås med 20 mkr ytterligare 

riktmärket på snittet av alla förskolor.   

 Utmaningar kopplade till uppdraget 

Som utredningen redan pekat på skulle det behövas ytterligare runt 67,5 mkr 

för att Förskolenämnden ska nå Skolverkets riktmärke för barngruppernas 

storlek. Detta baserat på helårsbasis och utan statsbidrag för att ombesörja de 

ökade personalkostnaderna som uppkommer för att bemanna fler barngrupper 

samt även utökade lokalkostnader som förväntas tillkomma.   

Inte alla förskolor som ansökte om statsbidrag för 2019/2020 erhöll detta. 19 

förskolor är utan statsbidrag, varav 6 av dessa är nya förskolor som inte hade 

möjlighet att söka. De 6 nya förskolorna bör uppskattningsvis ändå kunna dela 

upp sina barngrupper i ytterligare 20 grupper. Om de 13 förskolor som inte fick 

statsbidrag skulle fått ersättningen de sökt hade de kunnat dela upp sina 

barngrupper i ytterligare 23 grupper, det vill säga gå från befintliga 44 

barngrupper till 67 stycken. Dessa 43 nya barngrupper bedöms kunna delas upp 

i redan befintliga lokaler, både i nyare förskolor men även i äldre, utan att större 

lokalanpassningar skulle ha erfordrats förutsatt att extra finansiering och 

bemanning hade funnits för detta. Utifrån detta uppskattar 

Förskoleförvaltningen att det ytmässigt skulle behövas plats för ytterligare 9 

avdelningar för att möjliggöra lokalmässig uppdelning av 52 barngrupper med 

befintligt barnantal som fanns under våren 2019.  

Fler barngrupper kräver en ökad bemanning och dagens rekryteringsläge 

medför stora utmaningar. Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 ”Var 

finns jobben”9 bekräftar en utmaning som Förskolenämnden står inför redan 

nu där de bland annat visar att förskollärare ligger i topp i bristindex för de 

pedagogiska yrkesområdena. Arbetsförmedlingen menar också att bristen 

väntas kvarstå även på fem års sikt. Antalet barn och unga kommer att fortsätta 

att öka, vilket innebär att efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarstå.  

Inom befintlig personal är medelåldern relativt hög och detta kommer innebära 

stora pensionsavgångar under de kommande fem åren. Detta gäller nationellt 

såväl som inom Borås Stad, det visar såväl Arbetsförmedlingens 

prognosrapport 2019 som SKL:s rekryteringsrapport 2018 – ”Sveriges 

                                                      
9 Arbetsförmedlingen rapport – Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt 
Dnr; Af-2019/0000 9278 
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viktigaste jobb finns i välfärden”10 där de tydligt signalerar kring den utmaning 

som välfärdsyrkena står inför de kommande åren. Detta medför svårigheter i att 

rekrytera utbildad personal för att täcka behovet vid fler barngrupper. Risken 

blir att fler som saknar relevant utbildning behöver anställas. Personalens 

utbildning och kompetens är den faktor som har störst betydelse för förskolans 

kvalitet och förskolans kompetensförsörjning är därför en utmaning som kräver 

insatser både på nationell och lokal nivå. Detta medför att ytterligare kostnader 

för utbildning tillkommer förutom kostnader redovisade i denna rapport.  

  

                                                      
10  SKL:s rekryteringsrapport 2018, Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, ISBN-nummer: 
978-91-7585-610-0 
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Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås 

4 Sammantagen analys och slutsats 

I nuläget ligger de kommunala förskolorna inom Borås Stad redan högt i antal 

barn per barngrupp gentemot vad Skolverkets riktmärken förespråkar. För att 

nå riktmärkena skulle flertalet åtgärder behöva vidtas. Utredningen visar att det 

behövs en uppdelning i ytterligare 52 barngrupper och ytmässigt behöver plats 

beredas för ytterligare 9 avdelningar för att möjliggöra adekvat uppdelning av 

barngrupperna. Därutöver skulle fler pedagoger, närmare 86 årsarbetare, krävas 

för att barngrupperna skulle kunna delas upp och på så vis utgöras av färre antal 

barn per barngrupp. Uppdelning i fler barngrupper och därmed behov av en 

ökad bemanning medför stora utmaningar med dagens rekryteringsläge som 

redan tidigare omnämnts.   

Under våren 2019 nådde Förskolenämnden inte Skolverkets riktmärke för 

barngruppers storlek. Siffrorna såg något bättre ut under hösten 2019 tack vare 

större tilldelning utav statsbidrag. Utredningen visar dock att Förskolenämnden 

skulle behöva ytterligare 67,5 mkr för att nå riktmärkena utan statsbidrag. Detta 

för att säkerställa att storleken på barngrupperna kan nås under hela året utifrån 

Skolverkets riktmärken och inte beroende på tilldelningen utav statsbidrag år 

för år. Det skulle medföra att Förskolenämnden hamnade i den övre gränsen 

utav Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek, det vill säga 15 barn för 

äldre barn och 12 barn för yngre barn.  

Att det är en väg kvar att gå för att nå Skolverkets riktmärken för barngruppers 

storlek står klart. Med det högre statsbidraget som Förskolenämnen erhöll 

under 2019/2020 möjliggjordes en del i arbetet med att komma närmre 

Skolverkets riktmärken. Då tilldelningen utav statsbidrag riktas till enskilda 

enheter och inte alla förskolor erhåller bidraget finns ojämlika förutsättningar 

för förskolorna att kunna dela upp barngrupperna på förskolorna. Ser man till 

behovet med befintligt statsbidrag så skulle det krävas ytterligare 20 mkr för att 

nå riktmärkena under våren 2020.  

I och med osäkerheten kring vilken nivå av statsbidrag som kommer att erhållas 

från år till år, ser nämnden att det krävs ett utökat kommunbidrag och att medel 

för detta kommer in i resursfördelningsmodellen för att på så vis kunna komma 

alla barn tillgodo och skapa stabilitet, likvärdighet och permanent kunna 

bibehålla eller sänka antalet barn i barngrupperna.   
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§ 108 Dnr GVUN 2019-00052 1.2.4.1 

Uppdrag GVUN 190429 -  Presentera en fördjupad analys av 
skolskjutskostnaderna inkluderat personalkostnader 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner presenterad analys, förklarar 
uppdraget som slutfört samt översänder informationen till Kommunstyrelsen. Detta i 
syfte att i kommunens budgetarbete inför kommande verksamhetsår belysa vikten av att 
budgetuppdrag fullt ut är finansierade.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M), Lisa Berglund (KD) och Daniel Nikolov (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.     

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrog vid nämndsammanträde 2019-04-29 
åt förvaltningschefen att till nämndens sammanträde i maj göra en fördjupad analys av 
skolskjutskostnaderna inkluderat personalkostnader. En redovisning har upprättats.  

Yrkanden 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Oliver 
Öberg (M), Rasmus Kivinen (M), Lisa Berglund (KD) och Daniel Nikolov (M) lägger ett 
alternativt förslag till beslut (bilaga 1 till protokollet). 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Johan 
Hallin (S), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S) och Håkan Torstensson (C) lägger ett 
tilläggsyrkande där upprättat förslag till beslut kompletteras med texten ”…. samt 
översänder informationen till Kommunstyrelsen. Detta i syfte att i kommunens 
budgetarbete inför kommande verksamhetsår belysa vikten av att budgetuppdrag fullt ut 
är finansierade”. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

JA innebär bifall till Mitt-S-Samverkans tilläggsyrkande. 

NEJ innebär bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas alternativa förslag.      
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Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Cerny (L), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S), Håkan 
Torstensson (C) och Johan Hallin (S). 

NEJ röstas av Oliver Öberg (M), Lisa Berglund (KD), Rasmus Kivinen (M) och Daniel 
Nikolov (M). 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i 
enlighet med Mitt-S-Samverkans tilläggsyrkande.      
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Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Behovet av en 

resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska 

utredas 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna redogörelsen 

och förklarar uppdraget fullgjort.        

Ärendet i sin helhet 

I dag tilldelas verksamheterna ett anslag som baseras på en programpeng som 

är fördelad med riksprislistan som grund, plus ersättning för faktisk hyra och 

specialdestinerade medel. Fördelningen mellan de destinerade medlen och den 

del som fördelas utifrån riksprislistan ligger på ca 30 % direktdestinerad och 70 

% programviktad tilldelning. Det budgeterade anslaget är normalt sett 

oförändrat under året och baseras på ett genomsnitt av budgeterat antal elever 

för höstterminen och för vårterminen. 

Det finns även en mycket enkel strukturfördelning av medel för elever med 

särskilda behov och socioekonomiska förutsättningar i resursfördelningen, men 

denna görs inte utifrån elevtal. 

För att skapa starkare incitament till verksamhetsutveckling behöver 

resursfördelningsmodellen uppdateras till att det blir en elevpeng i stället för ett 

årsanslag. En elevpeng som baseras på två elevtalsavläsningar per år. Dessutom 

behöver den strukturella fördelningen av medel för elever med särskilda behov 

och socioekonomiska förutsättningar förtydligas och baseras på elevtalen. En 

ny resursfördelningsmodell behöver även fortsättningsvis ta sin utgångspunkt i 

riksprislistan eftersom den är normerande i landet enligt SKL. 

En uppdaterad resursfördelningsmodell ska främja skolornas måluppfyllelse, 

vara baserad på skolforskning och ska främja lika villkor.  Modellen ska vara 

tillämpbar såväl på de kommunala som de fristående skolorna och den ska 

kunna tåla förändringar över tid utan att kräva stora grundläggande 

förändringar. Den ska också upplevas lätt att förstå och rättvis, i den 

bemärkelsen att den är begriplig och ger förutsättningar för en likvärdig skola 

för alla elever.               
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Andreas Cerny 
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Förvaltningschef 
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Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Elevresor för 

gymnasieelever som har begränsad tillgång till 

kollektivtrafik ska utredas 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden godkänner redogörelsen och 

förklarar uppdraget fullgjort.        

Ärendet i sin helhet 

Elever inskrivna i gymnasieskolan som är folkbokförda i Borås får resebidrag 

till skolskjuts. Enligt fullmäktigebeslut löser förvaltningen detta ansvar med att 

alla elever i gymnasieskola i Borås får ett skolbusskort till kollektivtrafiken som 

delas ut vid terminsstart. De elever som är folkbokförda i Borås men går i 

gymnasiet i en annan kommun behöver normalt göra en ansökan om resebidrag 

(i de fall eleven får inackorderingstillägg beviljas inte resebidrag). 

Elever i Borås gymnasieskolor som har mer än 6 km mellan hemmet och 

närmaste kollektivtrafiklinje (eller inte alls har tillgång till kollektivtrafiklinje) 

kan få en särskild ersättning genom att göra en ansökan om anslutnings-

ersättning, eller kontant resebidrag. Gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen handlägger dessa ansökningar enligt Lag (1991:1110) om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Lagen anger ett 

maxbelopp för reseersättningen om 1/30 av prisbasbeloppet per skolmånad (ca 

1570 kr). 

Den ersättning som utbetalats de senaste tre läsåren har fördelat sig i antal och 

kostnad enligt följande: 

Läsår Antal elever Kostnad/mån  Kostnad/läsår (9 mån) 

18/19 3 1 358 kr 12 222 kr 

17/18 19 5 057 kr 45 513 kr 

16/17 19 4 422 kr 39 798 kr 

 

I de fall eleven har mer än sex kilometer mellan hemmet och närmaste 

anslutning till kollektivtrafikslinje ersätts denna med 1,85 kr per kilometer 

(ersättningsnivån är baserad på skatteverkets nivå för skattefri bilersättning). 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Utöver denna ersättning får eleven också ett skolbusskort. Den anslutnings-

ersättning som allra oftast betalas ut är avrundad uppåt till 150 kr per 

skolmånad. 

I de fall där det inte finns tillgång till anslutning till kollektivtrafiklinje betalas ett 

kontant resebidrag ut. Här gör handläggaren en kontroll av sträckan mellan 

hemmet och skolan och ersättning betalas ut med 1,85 kr per kilometer. 

Kontantersättningen ersätter skolbusskortet. 

Om den beräknade ersättningen skulle bli mycket hög betalas endast ersättning 

understigande det av lagen angivna maxbeloppet ut (ca 1570 kr per skolmånad). 

Utöver ovan beskrivna former av resebidrag finns det möjligheter för elever 

med särskilda behov att ansöka om skolskjuts i form av taxi, som handläggs av 

förvaltningen. 

Samverkan 

FSG 2019-09-25 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Samverkan 

mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska 

utvecklas under 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

uppdraget Samverkan mellan näringslivet, högskolan och gymnasieskolan ska utvecklas 

under 2019 och förklarar uppdraget fullgjort. 

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i kommunfullmäktiges budget 

för 2019 fått uppdraget att samverkan mellan näringslivet, högskolan och 

gymnasieskolan ska utvecklas under 2019. Nämnden redovisar här hur 

uppdraget har genomförts: 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har inom ramen för ett av de, 

för förvaltningen gemensamma, utvecklingsområdena "Framtidens lärande" 

särskilt lyft fram samverkan med näringsliv och högskola som ett område att 

arbeta vidare med. Under läsåret 19/20 kommer en arbetsgrupp att arbeta 

vidare med att ta fram förslag på hur kommunikationen med näringsliv och 

högskola kan stärkas. Särskilt fokus kommer att ligga på att förstärka: 

• Bilden av skolan – stärka förtroendet för skolan. 

• Bilden av eleven – värdet av att möta och förstå framtidens 

arbetskraft/studenter. 

            

Beslutsunderlag 

1. Uppdrag KF Budget 2019 - Samverkan mellan näringsliv, högskola och 

gymnasieskola ska utvecklas under 2019.                                

 

Samverkan 

FSG 2019-09-25 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 
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Ordförande 
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Förvaltningschef 
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§ 175 Dnr FOFN 2019-00156 3.6.8.25 

Stadsparksbadet - kompensation för stängd period 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden begär kompensation hos Kommunstyrelsen i 
samband med bokslutet 2019, på grund av att anläggningen var stängd för 
takreparation under mitten av juni månad till och med oktober månad. 
Motiveringen till begäran är att nämnden gick miste om ca 5 000 000 kr i 
intäkter under perioden, vilket baseras på tidigare års intäkter när badet hade 
fullt öppet och för motsvarande tid.  
 
Nämnden vill också meddela att intäkterna för det sista kvartalet 2019 inte 
motsvarar vad vi tidigare år har redovisat, vilket kan innebära ett större 
underskott än befarat.          

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden mitten av juni till och med oktober månad fick Stadsparksbadet 
stängas akut för en omfattande takreparation. Åtgärden var nödvändig men i 
tidsperspektivet väldigt olycklig. Dessförinnan hade badet öppnat igen den 10 
september 2018 efter 17 månaders stängning för renoverings- och 
ombyggnadsarbeten. Det blev en trög start under hösten 2018, trots att vi 
ökade öppettiderna och marknadsförde badet i olika sammanhang. Under våren 
2019 började dock besökarna hitta tillbaka till Stadsparksbadet. Att då behöva 
stänga igen den 13 juni var för verksamheten olyckligt. Anläggningen öppnade 
igen den 28 oktober. Under de drygt fem veckor vi hittills har haft öppet så är 
vi tillbaka i ett ”trögt läge”, där besökarna är osäkra på om anläggningen är 
öppen eller inte. En orsak kan vara att det fortfarande pågår takarbete med 
tillhörande byggställningar och att allmänheten kanske tror att det fortfarande 
är stängt. Vi har marknadsfört badet i både radioreklam, press och i andra 
aktiviteter. När vi öppnade upp lagom till höstlovsveckan kunde vi konstatera 
hälften av de besökare vi brukar ha på motsvarande lov tidigare år.  
 
Vi kan också se ett stort tapp på de besökare som haft årskort och de som 
betalar med autogiro. De väljer att avsluta detta och det är en stor utmaning för 
verksamheten att locka dessa tillbaka till anläggningen. Vilken effekt detta har 
långsiktigt återstår att se. Inför budgetarbetet 2020 bör intäktsbudgeten för 
badet revideras.        
 
Under perioden juli – oktober 2019 har verksamheten minskat kostnaderna 
med 245 000 kr, 80 000 kr av dessa avser färre timanställningar och 165 000 kr 
är minskade kostnader. Den begärda summan på 5 000 000 kr är en 
nettosumma.  
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Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-12-11.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-12-12. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
         



Lista över uppdrag och ärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2019 

 

Utredningar i samband uppdrag 

 

2019-00039 (Årsredovisning) 

Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer, för barngruppers storlek, ska nås. 

 

2019-00818  (Tertial 2)  

Samverkan mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska utvecklas under 2019 

2019-00818  (Tertial 2) 

Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik ska utredas 

2019-00818  (Tertial 2) 

Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska utredas 

 

 

 

 

Övriga ärenden 

2019-01072 Fritids- och folkhälsonämnden: Stadsparksbadet – kompensation för stängd period 

2019-00037 (Nämndbudget 2020) Ansökan om ianspråktagande av ackumulerat resultat 2020 från 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

2019-00563 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Fördjupad analys av skolskjutskostnaderna 

inkluderat personalkostnader. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Fordringar om en sammanlagd summa av 89 463 kronor avskrivs. 

 

 

 

Datum 

2020-03-23 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-03-31 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-03-27 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00033 2.4.2.3 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2020-03-04 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
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Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 

Kommunstyrelsens beslut 

Fordringar om en sammanlagd summa av 89 463 kronor avskrivs.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen föreslår att avskriva fordringar om en summa om 89 463 

kronor. Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. 

Gäldenärerna är bolag som har gått i konkurs.               

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 2020-04-14 

2. Bilaga 1 Skrivelse från Redovisningsservice, Servicekontoret, 2020-03-03

   

Beslutet expedieras till 

1. Redovisningsservice, Servicekontoret, jeanette.daag-rezac@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 





 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på remiss: Ansökan om godkännande som 

huvudman för en utökning av befintlig fristående 

fritidshem, förskoleklass och grundskola vid 

Kunskapsskolan Borås i Borås kommun  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås stad godkänner yttrande om ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB 

om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående 

fritidshem, förskoleklass och grundskola vid Kunskapsskolan Borås i Borås 

kommun från och med läsåret 2021/22. 

 

Datum 

2020-03-26 Anna Svalander 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-04-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-03-27 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00204 3.5.4.0 Programområde 03 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2020-03-25 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSYTTRANDE 

Sida 
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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00204 3.5.4.0 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 
 

Skolinspektionen 

E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se  

 

Svar på remiss: Ansökan om godkännande som 

huvudman för en utökning av befintlig fristående 

fritidshem, förskoleklass och grundskola vid 

Kunskapsskolan Borås i Borås kommun  

Dnr SI 2020:1095 

Beslut 

Borås stad godkänner yttrande om ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB 

om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående 

fritidshem, förskoleklass och grundskola vid Kunskapsskolan Borås i Borås 

kommun från och med läsåret 2021/22. 

 

Ärendet i sin helhet 

Kunskapsskolan har ansökt hos Skolinspektionen om att utöka befintlig 

grundskola i Borås. Ansökan avser förskoleklass med 48 platser, grundskola 

årskurs 1-3 med 48 platser per årskurs samt fritidshem med 173 platser. Den 

befintliga grundskolan innehar årskurserna 4-9. 

Borås stad ser i grunden positivt till konkurrens och har genom det aktiva 

skolvalet redan en levande konkurrens mellan skolor i staden, såväl mellan 

fristående som mellan skolor i egen regi.  

Borås Stads befolkningsprognos visar att antalet elever i förskoleklass och 

grundskola ökar kontinuerligt de kommande fem åren. Kommunen möter 

elevökningen genom utbyggnad av vissa befintliga skolor samt planerad 

nybyggnation av skolor. I denna planerade kapacitetsökning inryms hela den 

prognostiserade elevökningen, eftersom den kommunala skolhuvudmannen 

måste ha en säkerhet i att kunna ordna skolgång. Detta innebär att det kan 

finnas risk för negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen vid en 

utökning av Kunskapsskolan. 

Borås stad anser vidare att ett brett utbud av pedagogiska arbetssätt främjar 

totalt sett elevers lärande. Om Kunskapsskolans utbyggnad kan bidra till denna 

diversifiering, är det positivt.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Borås stad strävar emellertid efter att kunna erbjuda skolplatser i närheten av 

elevernas bostadsområden, för att uppnå goda sociala förutsättningar med 

kamrater samt att undvika kostnader för skolskjuts. Detta gäller särskilt för de 

yngre eleverna. I det geografiska område där Kunskapsskolan avser att 

expandera finns det idag inte någon brist på skolplatser. Däremot finns det 

andra geografiska områden inom Borås Stad där det finns brist på skolplatser. 

 

 

 

KOMMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 

Bilagor 

1. Befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp av elever i kommunen. 

2. Sammanställning över samtliga kommunala och fristående fritidshem, 

förskoleklasser och grundskolor i kommunen.  

3. Karta med placering av de kommunala och fristående grundskolorna i 

kommunen. 

 

 



Ansökan om godkännande som huvudman för
en utökning av en befintlig fristående

förskoleklass, grundskola och fritidshem
 

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ansökan avser utökning med
 Förskoleklass
 Fritidshem
 Grundskola

Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2021

Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Borås kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Kunskapsskolan i Sverige AB

Organisationsnummer/personnummer
556566‐1815

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Kunskapsskolan Borås

 
 

 

1. Sökanden och kontaktperson
 

1.1 Uppgifter om sökanden
Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Kunskapsskolan i Sverige AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556566‐1815

Utdelningsadress till sökanden Box 92146

Postnummer 12008

Ort Stockholm

 
 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader
gammalt. Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt
inflytande över verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och
Ägande i flera led. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste
underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan
alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


 
Lägg till bilaga

 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 

Kontaktperson Fredrik Lindgren

E‐postadress fredrik.lindgren@kunskapsskolan.se

Telefon arbetet

Mobil 076‐779 76 12

Kontaktpersonens funktion i verksamheten VD

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

   
 

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn
Kunskapsskolan Borås

Ange skolenhetens adress, postnummer och ort vid befintlig skola
Lagerkrantz plats 9, 504 31 Borås

 

1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

10257640

 

1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.

Det nya namnet anges här.

 

1.9 Nuvarande antal elever
Nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive årskurs.
 
  F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt
Nuvarande
elevantal

62 60 110 109 119 104 564

 

 
 

1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.



Lokalytan kommer att expandera genom att vi hyr ett angränsande hus för att husera det ökade elevantalet. 
Ökningen av elevantalet medför
även att kostnaden för speciallokaler (idrottshall) kommer att öka något. Likaså kommer antalet 
lärartjänster inklusive fritidspedagoger öka
med 1 lärare per ca 12 elever, vilket är en högre bemanningstäthet än för övriga grundskolan. 
Som det påvisas i senare avsnitt av ansökan prognostiseras ett ekonomiskt överskott vid full elevkapacitet.
Detta överskott kommer att möjliggöra återinvesteringar och ge goda förutsättningar för en väl fungerande
skolverksamhet. 

 
 
 

2. Elevantal och elevprognos
 

2.1 Årskurser
Utökning avser
 
F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9

   
 

2.2 Elevantal
Ange planerat antal elever per skolform, ange endast de årskurser eller skolformer ansökan om utökning
avser.
 
  F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt
Läsår 1 48 48 24 0 120

Läsår 2 48 48 48 24 168

Läsår 3 48 48 48 48 192

Fullt utbyggd
verksamhet

48 48 48 48 192

   
 

2.3 Antal elever i fritidshemmet
Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1‐3 samt vid fullt utbyggd verksamhet.
Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 § skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
 
  Antal elever Årskurser
Läsår 1 108 F‐3

Läsår 2 151 F‐3

Läsår 3 173 F‐3

Fullt utbyggd verksamhet 173 F‐3

 

2.4 Läsår skolenheten är fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram
än fem år, ange skäl till detta.
2024

 
 
 

2.5 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga förskoleklass eller
grundskolans årskurs som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
 
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

Borås F‐3
Elevprognosen i vår ansökan bygger på en intresseundersökning genomförd i Borås kommun.  Statistik från 
Statistiska centralbyrån, vad gäller totalt antal barn i kommunen födda relevanta år, har sedan använts 



tillsammans med intresseundersökningens resultat för att dra en slutsats kring intresset i kommunen. 
Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget PFM Research och har skett över telefon under 
december 2019 och januari 2020. PFM Research är medlemmar i undersökningsföretagens 
branschföreningar Esomar och SMIF vilket innebär att de förbinder sig att följa de riktlinjer som finns för 
undersökningsmetodik och urvalshantering som krävs för att undersökningar ska vara korrekt genomförda 
och därmed anses som representativa för befolkningen i stort.  
300 slumpvis utvalda vårdnadshavare bosatta i Borås kommun har intervjuats i två målgrupper, med 150 
respondenter i respektive grupp. Kontaktuppgifter har införskaffats från Skatteverket baserat på bostadsort 
och ålder på barn. De två målgrupperna var vårdnadshavare till barn födda 2013 som ska börja i årskurs 1 
höstterminen 2020 och vårdnadshavare till barn födda 2014 som ska börja i förskoleklass höstterminen 
2020 . Dessa elever ska vid en start 2021 börja i årskurs 1 och 2 vilket är årskurser Kunskapsskolan Borås 
kommer att erbjuda.
Innan intervjun påbörjades informerades respondenten om att PFM research genomförde 
intresseundersökningen på uppdrag av en fristående skolhuvudman  vid namn Kunskapsskolan inför en 
eventuell utökning av Kunskapsskolan Borås. Information gavs också om att undersökningen specifikt gällde 
intresset för förskoleklass respektive årskurs 1. Respondenterna informerades även om att skolan vid 
eventuell utökning kommer erbjuda årskurs F‐9. 
Efter den inledande delen av intervjun ställdes ett antal kontrollfrågor för att säkerställa att respondenten 
ingick i målgrupperna. Nästa del inkluderade frågor om vilken kännedom respondenten hade om 
Kunskapsskolan och vilken inställning respondenten hade till Kunskapsskolan, friskolor i allmänhet och 
skolorna i kommunen. Respondenterna fick sedan en beskrivning av Kunskapsskolans pedagogik uppläst för 
sig och fick därefter svara på ett antal frågor kring intresset för Kunskapsskolan Borås.  
Nedan redovisas svaren för intresseundersökningens sista fråga som visar på ett riktat intresse för 
skolenheten och aktuella årskurser: 
“Om ditt barn blir erbjuden en plats på Kunskapsskolan Borås skulle du då tacka ja till platsen?” 
Vårdnadshavare till barn födda 2013 (årskurs 1 HT20): 
“Ja helt säkert”: 8 %, “Ja kanske”: 24 %. Totalt båda alternativen: 32 %
Vårdnadshavare till barn födda 2014 (förskoleklass HT2020): 
“Ja helt säkert”: 7 %, “Ja kanske”: 18 %. Totalt båda alternativen: 25 %
Antal barn per födelseår i Borås kommun enligt SCB: 
Födda 2013 (årskurs 1 HT 20): 1 417
Födda 2014 (förskoleklass HT 19): 1 402
Utifrån vår intresseundersökning och SCB:s statistik är intresset för Kunskapsskolan Växjö som nedan i 
målgruppen:
Vårdnadshavare till barn födda 2013 (årskurs 1 HT 20): 
“Ja helt säkert”: 113. “Ja kanske”: 340. Totalt båda alternativen: 453.
Vårdnadshavare till barn födda 2014 (förskoleklass HT 20): 
“Ja helt säkert”: 98. “Ja kanske”: 252. Totalt båda alternativen: 350.
Vårt mål för utökningen av Kunskapsskolan Borås är att ha 48 elever per årskurs F‐3.
Intresset är alltså tillräckligt stort för att fylla de platser vi kommer erbjuda utifrån hur många som svarar 
alternativet “Ja helt säkert” på frågan “Om ditt barn blir erbjuden en plats på Kunskapsskolan Borås skulle 
du då tacka ja till platsen?” . Den grupp respondenter som svarat “Ja kanske” är i sin tur stor och dessa kan 
vi anta åtminstone kommer ställa sig i kö till Kunskapsskolan Borås. Vi hade inför höstterminen 2019 en 
genomsnittlig ja‐tack frekvens på 37 %. Detta indikerar att vi i Borås, med marginal, kommer fylla de platser 
vi kommer att erbjuda i årskurs F‐3. 
Vi vet, utifrån den erfarenhet vi har från att ha bedrivit grundskoleverksamhet i Borås sedan 2008, att elever 
väljer att pendla till skolan. Vårt upptagningsområde för utökningen i Borås kommer alltså vara större än 
Borås kommun vilket i sin tur ytterligare tyder på att vi kommer kunna fylla de platser vi planerar att erbjuda 
i årskurs F‐3. 
Idag har Kunskapsskolans 29 grundskolor drygt 99% beläggning totalt vilket visar att intresset för våra 
skolor är stort. Vi har drygt 47 500 unika elever i kö till våra grundskolor. Intresset för Kunskapsskolan och 
vår pedagogik har under de senaste åren ökat och Kunskapsskolan Borås har i flera år haft fler köande 
elever än antalet platser vi erbjuder.
Sammanfattningsvis anser Kunskapsskolan att elevprognosen visar att vi utan problem kommer att kunna 
fylla de platser vi planerar att erbjuda på Kunskapsskolan Borås i årskurs F‐3. 

Lägg till bilaga

 
 

 
 

3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget

Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av
budget som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudgeten avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Ansökan baseras på en budget för hela skolverksamheten (årskurs F‐9) och där elevantalet för årskurs 4‐9 
baseras på budgeterade elever för läsåret 2020/21.

              L ä s å r   1   L ä s å r   2   L ä s å r   3
E l e v a n t a l             6 8 5     7 3 3     7 5 7  
L ä r a r t j ä n s t e r   ( i n k   f r i t i d s h em s p e r s o n a l )     4 3 . 9     4 7 . 9     4 9 . 9



Kunskapsskolans generella avsikt är att driva en skolverksamhet, som med fokus på pedagogisk kvalitet och 
elevens utveckling, samtidigt möjliggör en sund ekonomi. Nedan beskrivs Kunskapsskolans tillvägagångssätt 
avseende bemanning och elevkostnader mer utvecklat.

Angående bemanning
Kunskapsskolans pedagogiska modell säkerställer att eleverna får rätt antal undervisningstimmar med 
hänsyn till både den nationella timplanen för respektive årskurs och utifrån sina personliga mål.  Detta 
återspeglas i Kunskapsskolans undervisningsform och lärarbemanning.  Kunskapsskolans lärare använder 
en större andel av sin tjänst till undervisning än traditionella läraravtal, vilket möjliggörs av centralt 
framtagna strukturer och rutiner, exempelvis vår egenutvecklade undervisningsportal. 

Angående elevkostnader
Kunskapsskolan har en egenutvecklad undervisningsportal som innefattar läromedel och andra 
pedagogiska verktyg som Kunskapsskolans elever nyttjar i undervisningen. Material och verktyg i portalen 
utvecklas främst av Kunskapsskolans pedagogikavdelning och samtliga kostnader bokförs som en 
investering i immateriell anläggningstillgång genom aktivering av av lönekostnader och eventuella externa 
kostnader. Detta innebär att kostnaden för undervisningsmaterial och ‐verktyg endast synliggörs i form av 
en avskrivning i resultaträkningen och inte är inkluderad i posten för litteratur/utrustning/skolbibliotek.  
Detta bör beaktas vid en jämförelse med Skolverkets jämförelsetal.

Angående lokalkostnader
Budgeten antar att den totala lokalytan, som rymmer skolan vid full kapacitet, tas i bruk redan från år 1.

Angående kostnadsposter utan angivna kostnader
Kostnaden för rekrytering, marknadsföring och försäkring är en central kostnad inom Kunskapsskolan och 
inkluderas i posten Administration.

Angående kostnadsposten övriga kostnader
Kostnaderna som ingår i denna kostnadspost är elevaktiviteter, elevresor, övriga elevkostnader, rese‐ och 
logikostnader för personal, datadrift och förvaltning samt övriga kostnader. 

Angående skillnader övriga utbetalningar och övriga kostnader
Skillnaden beror på att likviditetsbudgeten tar med investeringar i larm och arkitektskostnader.

 
 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning
om sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.
 

På grund av byte av räkenskapsår till 2020‐06‐30 finns i nuläget endast ÅR för 2018.

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform.
 
Av redogörelsen ska framgå
 
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen
 

Kalkylen använder 2020 års skolpeng från Borås kommun. Skolpengen har räknats upp med 1,5% varje år från 
2020‐2023/24.

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående
uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet



‐ underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i
bolaget (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket)

‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning
eller liknande.

 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och
underlag som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om
lämnande part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag,
årsredovisning eller liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag
och förklara vilka medel sökanden avser nyttja.

De nyetableringar/utökningar som eventuellt startar under 2021/22 kommer att finansieras med interna 
medel samt (dvs det överskott befintliga skolor ger) samt inom ramen för befintlig extern lånefinansiering

Lägg till bilaga

 

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

Kalkylen inkluderar inte några övriga intäkter.

Lägg till bilaga

 
 
 

3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och
lärare som budgeten är beräknad på.
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Antal elever i förskoleklass 48 48 48

Antal elever i grundskola 637 685 709

Antal elever i fritidshem 108 151 173

Antal lärare i förskoleklass 2.0 2.0 2.0

Antal lärare i grundskolan 36.9 38.9 39.9

Antal lärare i fritidshem 5.0 7.0 8.0

 
 
Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
förskoleklass

2210 Kommunalt bidrag
förskoleklass

2210 2243 2288

Kommunalt bidrag
grundskola

58388 Kommunalt bidrag
grundskola

58388 63323 66659

Kommunalt bidrag
fritidshem

3170 Kommunalt bidrag
fritidshem

3170 4504 5250

Avgift fritidshem Avgift fritidshem

Lån Övriga intäkter

Aktieägartillskott/
ägartillskott

       

Finansiering med egna
medel

       

Annan finansiering        

Övriga inbetalningar        

Summa inbetalningar 63768 Summa intäkter 63768 70070 74197

           

Utbetalningar   Kostnader      



Personal   Personal      

    Skolledning 1855     Skolledning 1855 1901 1949

    Lärare förskoleklass 1303     Lärare
förskoleklass

1303 1336 1369

    Lärare grundskola 24060     Lärare grundskola 24060 25997 27332

    Personal fritidshem 2977     Personal fritidshem 2977 4272 5005

    Övrig personal 2851     Övrig personal 2851 2922 2996

    Administration 3501     Administration 3501 3965 4266

    Rekrytering     Rekrytering 0 0 0

    Fortbildning 219     Fortbildning 219 236 244

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 11256     Lokalkostnad 11256 11370 11588

    Kostnader för
    speciallokaler

665     Kostnader för
    speciallokaler

665 678 691

    Möbler 2040        

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

440     Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

440 388 409

    Telefon, kopiator mm 150        

Läromedel   Läromedel      

    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

1468     Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

2209 2156 2270

    Datorer 741          

Övrigt   Övrigt      

    Info och
    annonsering

    Info och
    annonsering

0 0 0

    Elevhälsa 1942     Elevhälsa 1942 2067 2155

    Skolmåltider 3944     Skolmåltider 3944 4494 4825

    Försäkringar     Försäkringar 0 0 0

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

321     Studie‐ och
    yrkesvägledning

321 329 337

    Övriga utbetalningar 1718     Övriga kostnader 1018 1116 1180

Finansiella poster   Finansiella poster      

    Räntor 121     Räntor 121 133 141

    Amorteringar Avskrivningar      

        Möbler 204 250 250

        Datorer 0 0 0

        Telefon, kopiator
mm

30 40 40

Summa utbetalningar 61572 Summa kostnader 58916 63650 67047

Över/underskott 2196 Vinst/förlust 4852 6420 7150
 

 

3.7 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som
täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som
lägst ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 

3.8 Fritidshem ‐ avgift
Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga.
 
Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå
‐ avgiftens storlek
‐ hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa).
 

Kalkylen baseras endast på kommunens ersättning för elever i fritidshem.

 
 
 



4. Lokaler
 

4.1 Lokaler
Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.

Lokalen för F‐3 är belägen på adressen  Kasernvägen 8 och är ca 1500 kvm. Den kommer att anpassas efter 
Kunskapsskolans F‐3 koncept och angränsar till samma naturpark som befintlig skolbyggnad (med adress 
Lagercrantz plats 8) och idrottslokal (som används idag av skolan) och ägs av samma hyresvärd, Skolgård 
inom fastigheten med närhet till naturpark. Lokalerna (befintlig 4‐9, idrottslokal samt ny F‐3) bildar ett 
gemensamt skolområde. Husen ligger ca 200 meter från varandra i ett parkområde, se bifogad bild.

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.

Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Hem‐ och konsumentkunskap
Kunskapsskolan bedriver Hem‐ och konsumentkunskap från och med mellanstadiet. Lokaler för detta finns i 
nuvarande skola.

Idrott och hälsa
Kommer att tillgodoses i intilliggande i idrottslokal som nuvarande skolenhet använder.

Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik)
Finns i befintlig skollokal.

Slöjd
Anordnas inom den nya lokalen.

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
 

5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och

erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
 
 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i förskoleklassen och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har
legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan
undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för förskoleklassen/grundskolan kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap.
13 § och 17‐22 §§ skollagen.

 

5.3 Personal i fritidshemmet ‐ utbildning
För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får
det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att
elevernas utveckling och lärande främjas.
 

 Sökanden för fritidshemmet kommer att följa kraven på personalens utbildning och erfarenhet enligt 2
kap. 14 § skollagen.

 

5.4 Antal lärare ‐ förskoleklass
Ange beräknat antal lärare i förskoleklassen uttryckt i personer och antal heltidstjänster.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Antal elever per lärare, läsår 1 24
Antal elever per lärare, läsår 2 24



Antal elever per lärare, läsår 3 24
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 24
 

 
 

5.5 Antal lärare ‐ grundskola
Ange beräknat antal lärare i grundskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt
utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

3 3.0 5 5.0 6 6.0 6 6.0

Antal elever per lärare, läsår 1 24
Antal elever per lärare, läsår 2 24
Antal elever per lärare, läsår 3 24
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 24
 
 

Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

38 36.9 40 38.9 42 39.9 42 39.9
 
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Ansökan anger både antal personer och  antal heltidstjänster.Då tjänsteomfattningen vanligtvis är ca 80‐
100% per anställd, kommer med största sannolikhet antal personer överstiga antalet heltidstjänster. 
Eftersom bemanning i årskurserna F‐3 i praktiken antas inkludera både lärare och fritidshemspersonal 
samtidigt är den faktiska bemanningen snarare 12 elever per lärare. 

 
 

5.6 Antal tjänster ‐ fritidshem
Ange beräknat antal personer i fritidshemmet uttryckt i antal personer och heltidstjänster.
 
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

6 5.0 8 7.0 9 8.0 9 8.0
 
Antal elever per personal, läsår 1 22
Antal elever per personal, läsår 2 22
Antal elever per personal, läsår 3 22
Antal elever per personal, fullt utbyggd verksamhet 22
 

 
 
 

5.7 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

Övrig personal består av rektor, biträdande rektor, kurator, koordinator, studievägledare, måltidspersonal 
och städpersonal. Elevhälsopersonal (skolsköterska, läkare, psykolog) köps in av extern leverantör. 

 
 

 

6. Förskoleklass
Besvaras endast om ansökan avser förskoleklass.

6.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i förskoleklassen kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ arbetssätt och arbetsformer, ge exempel på hur man ska arbeta med språk, matematik, motorisk utveckling



och social gemenskap
‐ hur förskoleklassen ska samverka med grundskolan (om skolenheten omfattar grundskola).

Förskoleklassen är en målstyrd verksamhet och undervisningen kommer att utformas enligt läroplanen,
samt styrs av skollagen. Förskollärarna känner till innehållet i både förskolans uppdrag och uppdraget i
grundskolans tidigare årskurser. Skolverkets stödmaterial som visar förskoleklassens uppdrag, innehåll och
kvalitét utgör en grund i arbetet tillsammans med aktuella gällande allmänna Råd.
Förskollärare och fritidspedagoger arbetar tillsammans i förskoleklassen. Detta samarbete skapar möjlighet 
till individanpassning samt öppnar upp för anpassningar utifrån elevgruppens behov. Undervisningen kan
genom samarbetet också organiseras i mindre grupper eller halva grupper där eleverna under vissa pass
undervisas av förskolläraren medan andra halvan av gruppen har annat lärande med fritidspedagogen.  
I förskoleklassen är förskolläraren huvudansvarig för planering, genomförande och särskild bedömning av 
elevernas kunskapsutveckling utifrån nationellt kartläggningsmaterial. På
fritidshemmet är fritidspedagogen ansvarig för planering, genomförande och uppföljning.
Förskollärarna har gemensam planerings‐ och reflektionstid i olika konstellationer, i arbetslag och
professionslag så att förskollärarna respektive fritidspedagogerna möter varandra, fritidspedagoger och
förskollärare möter varandra, förskollärarna möter lärare i åk 1‐3. 
Undervisningen är förlagd till förmiddagen och passet efter lunch. Efter det avslutande undervisningspasset
övergår dagen i fritidshemsverksamhet. Eleverna har rast på förmiddagen och efter lunch.
Den personligt utformade utbildningen som Kunskapsskolans arbetssätt utgår ifrån startar redan i
förskoleklass. Förskoleklasslärarna utgår från varje elevs kunskaper, förmågor och mognad. Nivå och
arbetstakt
anpassas efter individerna i gruppen och varje elev arbetar utifrån sin mognad och sin progressionstakt.
Eleverna möts av undervisning men också av lek och ett skapande arbetssätt vilket skapar variation i
undervisningen. 
lek och lärande
• Lärandemiljön är trygg och väcker elevernas nyfikenhet och lust att lära
• Lärandemiljön är väl genomtänkt så att eleverna vet vilket syfte de olika rummen fyller
• Rutiner och en tydlig start på dagen skapar arbetsro och trygghet
‐ Att variera arbetsformer, undervisning med lek och rörelse hjälper till att skapa studiero när eleverna
arbetar
• Skapande arbete där eleverna får använda olika estetiska uttrycksformer är en naturlig del av
undervisningen
• Lärandemiljön analyseras och anpassas efter elevgruppens olika behov och verksamhetens behov
• Material finns tillgängligt och organiserat så att det främjar elevernas lek och lärande
• Utomhusmiljön utnyttjas som en möjlighet att dagligen utveckla och stödja elevernas
kunskapsutveckling och motorik
• Både utomhusmiljön och inomhusmiljön används för att främja elevernas utveckling av det
matematiska tänkandet
• Under dagen och veckan skapas utrymme för eleverna egna lekar samt för lekar som startas upp och
leds av lärare
• Rutinen att kontinuerligt reflektera ingår i Kunskapsskolans arbetssätt och en viktig del i reflektionen
handlar om hur leken kan organiseras så att den främjar lärande
Social gemenskap
Varje elev tillhör en basgrupp. I denna grupp byggs ett tryggt klimat där samarbete är en naturlig del liksom
ett öppet klimat där allas åsikter respekteras. Då Samarbete är en av våra prioriterade framtidsförmågor så
kommer detta även att genomsyra hela F‐3‐verksamheten samt fritidshemmet. I basgruppen arbetar vi med
t.ex. värderings‐ och samarbetsövningar för att bygga relationer och skapa trygghet och trivsel i gruppen.
Samlingen på morgonen och i slutet av dagen ger struktur i elevernas vardag och garanterar att varje elev
blir sedd. Den gemensamma morgonsamlingen innehåller också en variation av aktiviteter b.la. läsning,
matematik, sång, rim och ramsor, läsförståelse. Eleverna delas även in i mindre grupper under delar av dagen
där aktiviteter och innehåll anpassas i syfte att bygga relationer. Lek och lärande sker i genomtänkta
grupper.
Arbetet med språk i förskoleklassen
Språkträningen är en viktig del i undervisningen från start. Detta så att barnen lär sig att förstå sin
omgivning och sig själva samt lägger grunden för att lära och sätta ord på sina tankar. I förskoleklassen
arbetar vi med rim, ramsor, sång, ord och begrepp, läsförståelse, bildspråk mm. Genom lek och skapande
utmanar vi eleverna i deras kommunikation. Högläsningen är en viktig del i språkutvecklingen då vi har
fokus på att diskutera bilderna i boken, elevernas inre bilder, väcka frågor att diskutera, sammanfatta
texten, reflektera kring vad man tror ska hända, diskutera ord mm. Vi uppmuntrar elever med annat
modersmål att även använda ord på sitt språk. De elever som behöver modersmålstöd kommer att erbjudas
detta.
Matematik
I förskoleklass stärker vi elevernas intresse för matematik genom att i lek och undervisning ta till vara på
deras nyfikenhet. Personalen och pedagogerna uppmanar eleverna att använda matematiska begrepp och
resonemang för att kommunicera och lösa problem. Det sker exempelvis genom att vi använder matteord
och konkret material under samlingar, i undervisning och i lek både ute och inne. Det är ord som handlar om
att beskriva och jämföra, sortera, lägesord och tidsord. Genom samtal arbetar vi med att ge eleverna tilltro
till det egna tänkandet.
Motorisk utveckling
I förskoleklassen tränar vi både finmotorik och grovmotorik. Sånglekar och rörelse till musik,
uteaktiviteter, vistelse i skog, idrott är aktiviteter som ingår i den motoriska träningen. I skapande aktiviteter
arbetar vi mer med finmotorik, vilket också sker då eleverna tränar på att skriva och räkna.
Förskoleklassen är bryggan till grundskolan.
Vi har fokus på elevernas intressen, nyfikenhet och lust att lära för att förbereda dem för fortsatt utbildning.
Lärare i förskoleklassen och grundskolans tidigare årskurser samarbetar kring informationen om elevernas
kunskaper och erfarenheter på grupp och individnivå så att övergången blir smidig. Förskolebarnen träffar
både elever och lärare i åk 1‐3 vid olika planerade aktiviteter, samt bekantar sig med lokalerna.

 

6.2 Omfattning
 Förskoleklassen kommer att omfatta minst 525 timmar per läsår enligt 9 kap. 7 § skollagen.

 

6.3 Information till vårdnadshavare
 Vårdnadshavare till elever i förskoleklassen kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje



läsår enligt 9 kap. 11 § skollagen.
 

6.4 Mottagande till förskoleklass
Huvudregeln är att fristående förskoleklass ska vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i
förskoleklassen. Detta innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande
som har rätt till utbildning i förskoleklassen. Utbildningen får dock begränsas till att avse elever som är i
behov av särskilt stöd för sin utveckling.
 
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
förskoleklassen enligt 9 kap. 17 § skollagen.
 

 Mottagande i förskoleklassen kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd för sin
utveckling. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

6.5 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik (t.ex.
Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 

 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till förskoleklassen som Skolinspektionen godkänt
enligt 9 kap. 18 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

 
 

7. Grundskola
Besvaras endast om ansökan avser grundskola. Om sökanden har beslut om godkännande för grundskolan
sedan tidigare behöver sökanden endast fylla i fråga 7.2 Timplan i detta avsnitt.

7.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i grundskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.
 
Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet, dvs. skolenheten har ett lågt elevantal, beskriv hur
sökanden med det sökta antalet elever ska kunna bedriva en verksamhet långsiktigt och med god kvalitet. Det
är viktigt att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika grupperingar.
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
långsiktig skolverksamhet av god kvalitet.
 
Av redogörelsen kring mindre skolenhet ska det framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade elevantalet
‐ ska kunna anställa behörig personal för samtliga grundskolans ämnen
‐ kommer att organisera undervisningen för att eleverna ska kunna nå målen i läroplanen
‐ avser att leva upp till kravet på att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika
   grupperingar.

Grundskola
Kunskapsskolans arbetssätt bygger på en personligt utformad utbildning vilket i den dagliga verksamheten
innebär att lärandet, så långt det är möjligt, organiseras med elevens uppsatta mål och sätt att lära i
centrum. Den metod vi har utvecklat – personlig handledning – hjälper eleven att hitta framgångsrika
lärstrategier för att nå sina mål. Den personliga handledningen är en fundamental del av
utbildningskonceptet då den är en förutsättning för en personligt utformad utbildning.
Lärarna, tiden och rummet ser vi som resurser för elevens lärande. Vi har utvecklat följande metoder och
verktyg som på olika sätt möjliggör en personlig utformad utbildning.
Personlig handledning:
Den personliga handledningen är den viktigaste delen av utbildningskonceptet då den är en förutsättning
för en personligt utformad utbildning. Metoden personlig handledning bygger på flera olika delar där
relationsskapande och motivationteorier har en stor plats. Många tankar går att hitta i self determination
theory (Edward Deci och Richard Ryan)  som bygger på tre olika områden: kompetens, autonomi och
samhörighet. Den personliga handledningen ska bidra till att hela eleven utvecklas, både kunskapsmässigt
och personligt. Det handlar om att stötta eleverna att ta ett större ansvar kring sin utbildning och på sikt
utveckla ett större ägandeskap.
Den personliga handledningen ska bidra till elevens individuella utveckling, både kunskapsmässigt och
personligt. Elevens lärande struktureras, stöttas och följs upp. Genom den personliga handledningen får
eleven lära sig sätta upp personliga utmanande men ändå realistiska mål för studierna och att arbeta
målinriktat.
Elevens personliga handledare spelar en avgörande roll för att studierna ska bli framgångsrika. Den
personliga handledaren ger eleven strukturhandledning men inte ämneshandledning. Med det menas att
eleven får hjälp att sätta upp mål, att hitta strategier för att nå sina mål, planera och att följa upp mål och
strategier – reflektera över det egna lärandet. Den personliga handledningen begränsar sig inte bara till de
inbokade handledningssamtalen och utvecklingssamtalen utan är en ständigt pågående dialog mellan
eleven och läraren. Dialogen ska präglas av närhet och omtanke. Handledaren ansvarar för att eleven får



det ansvar hon är mogen för och klarar av – inte mer.
Det personliga handledningssamtalet, loggboken, utvecklingssamtalet, och den individuella
utvecklingsplanen utgör tillsammans med den ständigt pågående dialogen mellan eleven och läraren
grunden för den personliga handledningen.
Eleven får i början främst hjälp och stöd med sin egen planering och förståelse för arbetssättet. Så
småningom övergår fokus till reflektioner kring elevens eget lärande. Eleven reflekterar kring arbete, resultat
och strategier. Innehållet i handledningssamtalet varierar beroende på elevens mognadsgrad och behov.
Elever med snabbare inlärningstakt ska få fortsatt coachning mot nya utmanande mål.
Personligt handledningssamtal:
Eleven har ett planerat samtal med sin handledare varje vecka. Under det väl förberedda samtalet följs
elevens mål och strategier upp och utvärderas. Eleven reflekterar kring arbete, resultat och strategier.
Reflektion över den egna lärprocessen är central i handledningssamtalet. Mål, strategier och tidsplan för
kommande vecka slås därefter fast. De personliga handledningssamtalen ändrar karaktär under elevens år
på
Kunskapsskolan och följer elevens mognadsgrad och utveckling i ansvarstagande. 
Loggbok:
Loggboken är elevens planerings‐ och reflektionsverktyg/underlag. Loggboken håller samman och
strukturerar elevens studier. Den är viktig för att följa och styra elevens lärprocess – och är därför ett centralt
verktyg i en personligt utformad utbildning. I loggboken finns terminsplanering, veckomål (kunskapsmål),
strategier, aktiviteter (arbetsmål) och tidplanering för kommande vecka. Där finns också utvärdering och
elevens egna reflektioner, vilket är en viktig del i elevens utveckling. Loggboken ses som elevens
arbetsverktyg och skapar lättillgängligt överblick för elev, förälder, personlig handledare samt ämneslärare.
För yngre elever finns även bildstöd, symboler och möjligheter att teckna. 
Utvecklingssamtal:
Vid behov, dock minst en gång per termin, har eleven utvecklingssamtal tillsammans med den lärare som är
elevens personliga handledare och en vårdnadshavare. Samtalet är framåtsyftande och genomförs i början
av terminen. Under samtalet stäms den individuella utvecklingsplanens mål och strategier av,
framtidsplanering och riktning sätts upp. Under samtalet belyses elevens skolsituation också ur personligt
och socialt perspektiv.
Individuell utvecklingsplan:
Vid det första utvecklingssamtalet skapar elev, vårdnadshavare och handledare tillsammans den
individuella utvecklingsplanen med personliga mål och strategier. Målen består av slutmål och terminsmål.
Slutmålen är elevens mål för hela utbildningen i åk3, åk 6 respektive åk 9, de kunskapskvaliteter
(terminsomdömen, betyg) eleven siktar mot. Utifrån dessa sätts mål för det närmaste halvåret.
Utvecklingsplanen dokumenteras i EDS (elevdokumentationssystemet). Utvecklingsplanen är ett levande
dokument som förutom mål även innehåller en nulägesbeskrivning, lärstrategier för att nå målen i respektive
ämne samt utvärdering.
Utvecklingsplanen följs upp och revideras kontinuerligt. Till den läggs också den kontinuerliga
återkopplingen i respektive ämne (se EDS nedan).
EDS:
Genom EDS (elevdokumentationssystemet) kan läraren, eleven (och föräldern, vårdnadshavaren)
kontinuerligt följa elevens kunskapsutveckling. I EDS finns elevens individuella utvecklingsplan med elevens
slutmål, terminsmål och strategier. I EDS rapporterar ämnesläraren in elevens kunskapsutveckling, formativ
återkoppling och resultatlöpande under terminen. I EDS finns också elevens betygsresultat/terminsomdöme.
Läraren:
En personligt utformad utbildning där läraren ska möta och leda olika elevers olika sätt att lära kräver en
utvidgad lärarroll. Det räcker inte med att vara ämnesexpert. Lärarrollen består av två viktiga delar; personlig
handledare och ämneslärare
• Personlig handledare: Varje lärare är personlig handledare för de elever som tillhör lärarens basgrupp. I
det personliga handledarskapet ingår att handleda dessa elever i deras sociala, personliga och
kunskapsmässiga utveckling genom tex de personliga handledningssamtalen och basgruppssamlingarna.
• Ämneslärare: Läraren är även ämneslärare och undervisar alla elever i de ämnen för vilka läraren är
behörig.
Läraren tar också ett helhetsansvar för hela skolan och ska vara ett stöd för alla elever på skolan, lära elever
att lära, förmedla och visa på allmänna strategier. Läraren är också förebild för eleverna.
Undervisningspass:
Kunskapsskolan har delat den traditionella lektionen i olika former av undervisningspass, vilka organiseras
av lärarna inom de olika ämnena som ingår i elevens utbildning. De
undervisningspass vi använder är kommunikationspass, seminarier, labbpass,
föreläsningar och workshop. Dessa vävs samman och bildar en helhet som utgör grunden för elevens
lärande. Uppdelningen syftar till att ge eleverna en varierad och allsidig undervisning, Den ska ge läraren
goda möjligheter att kunna ta hänsyn till och anpassa undervisningen till t.ex. gruppen sammansättning,
elevernas åsikter och inflytande, elevernas intressen, ämnets centrala innehåll, kritiska moment i ämnet och
situationsanpassningar som behöver göras.
De olika undervisningspassen är alltid en, av lärare, planerad och ledd aktivitet mot
uppsatta mål. Inom ramen för undervisning ingår även andra pedagogiska situationer eller aktiviteter inom
skolans ram som t.ex. samling och friluftsdagar. Även dessa är planerade, har ett syfte och är lärarledda. 

 

7.2 Timplan
Ange undervisningstid i timmar om 60 minuter per ämne för skolans samtliga årskurser, inte endast årskurser
som ansökan avser.
 

 Läs mer
 

Ämnen Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Totalt Antal timmar som
reducerats till förmån för
skolans val

Bild 44 64 80 188 42

Engelska 60 220 200 480 0

Hem‐ och
konsumentkunskap

0 29 66 95 24

Idrott och hälsa 120 144 224 488 112

Matematik 420 410 400 1230 0



Musik 60 64 64 188 42

Biologi 48 52 70 170 30

Fysik 48 52 70 170 30

Kemi 48 52 70 170 30

Geografi 50 67 70 187 34

Historia 50 67 70 187 34

Religionskunskap 50 67 70 187 34

Samhällskunskap 50 67 70 187 34

Slöjd 49 112 112 273 57

Svenska eller svenska som
andraspråk

680 520 290 1490 0

Teknik 47 52 70 169 31

Språkval 38 218 256 64

Elevens val 59 59 59 177 0

Skolans val       600  

Totalt garanterat antal
timmar

1883 2136 2273 6892  

 

7.3 Språkval, elevens val och skolans val
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 5 § skolförordningen att erbjuda elever minst

två av språken franska, spanska och tyska.
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 8 § skolförordningen att erbjuda eleverna ett

allsidigt urval av ämnen som elevens val.
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 9 § skolförordningen att använda skolans val

för undervisning i ett eller fler ämnen.
 
Om sökanden avser att erbjuda skolans val, ange vilka ämnen skolans val ska omfatta.

Kunskapsskolan följer den nationella timplanen och inom ramen för timplanen kommer ett antal ämnen
reduceras till förmån för skolans val. Ämnena matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk
kommer ej att reduceras till förmån för skolans val. Undervisningen inom ramen för skolans val kommer
vara förenlig med gällande styrdokument. Den exakta användningen av dessa timmar, och hur utrymmet
för skolans val ska fördelas mellan olika ämnen, kommer att beslutas av rektor. 
Huvudmannens rekommendation till rektor är att angivna timmar ovan används till bland annat
basgruppssamlingen och nyhetsbearbetning. Nyhetsbearbetningen är en viktig grund för
bildningsprocessen där individens sätt att betrakta, förstå och tolka världen fördjupas och utvecklas. Olika
sorters kunskap, färdigheter och insikter förenas till en bild av omvärlden som blir alltmer komplex samtidigt
som mönster och sammanhang träder fram. Nyanserna blir fler och horisonterna vidgas. I
bildningsprocessen utvecklas förmågan att växla mellan naturvetenskapliga, humanistiska och estetiska
perspektiv. Detta skapar helhet och sammanhang. Viktiga verktyg i denna process är förmågan att kunna
beskriva, analysera och generalisera – att se mönster och kunna applicera dessa i nya sammanhang och
situationer. Bildningsprocessen är en förutsättning för livslångt lärande. Det kräver kunskap om och ansvar
för det egna lärandet samt ett förhållningssätt som innebär vilja och beredskap att ständigt lära, samt insikt
om nödvändigheten av detta. Förmågan att söka, värdera och bearbeta information är en väsentlig del av
bildningsprocessen. En stor del av det dagliga arbete med värdegrundsarbetet samt studie‐ och
yrkesvägledning genomförs också på våra basgruppssamlingar. Basgruppen och det gemensamma arbete
som sker i den är viktigt för att eleven ska utveckla en del av de kunskaper, färdigheter insikter och förmågor
som är målet för utbildningen. Eleven ska lära sig ta ställning, reflektera, använda olika perspektiv,
argumentera etc.
Huvudmannens rekommendation är en procentuellt fördelad reducering av timmar till förmån för skolans
val på aktuella ämnen (ej matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk). Utifrån vilka ämnen
som berörs i nyheterna kommer ämnesvinklingen i nyhetsbearbetningen att variera och beröra alla ämnen
vid olika tillfällen.
Inom ramen för elevens val kommer vi erbjuda ett allsidigt urval av ämnen.

 

7.4 Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner (IUP) –
årskurs 1‐5

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med individuella utvecklingsplaner (IUP) för årskurs 1‐5 samt hur
elever och vårdnadshavare informeras om elevernas kunskapsutveckling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vad de individuella utvecklingsplanerna kommer att innehålla
‐ hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling
‐ hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
‐ hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling.

Se 7,5 nedan. Processen som beskrivs är den samma för alla Kunskapsskolans elever oavsett ålder eller
kunskapsnivå, men innehållet i undervisningen, samtalen och dokumentationen skiljer sig åt och är
individuell och anpassad utifrån årskurs. Istället för betygen som ges i åk 6‐9 får eleverna i åk 1‐5 ett
terminsomdöme, vilket blir en tydlig avstämning
av elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven med hänsyn till elevens aktuella årskurs.

 



7.5 Utvecklingssamtal och kunskapsutveckling – årskurs 6‐9
Beskriv hur skolenheten kommer att informera elever och vårdnadshavare om elevernas kunskapsutveckling
för årskurs 6‐9.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling
‐ hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
‐ hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling.

I arbetet med varje elevs utveckling och arbetet med att varje elev ska nå längre än han/hon trodde var
möjligt spelar den personliga handledningen en avgörande roll. Den personliga handledningen är den
viktigaste delen av utbildningskonceptet då den är en förutsättning för en personligt utformad utbildning.
Den personliga handledningen ska bidra till elevens individuella utveckling, både kunskapsmässigt och
socialt. Elevens lärande struktureras, stöttas, utmanas och följs upp. Genom den personliga handledningen
får eleven lära sig sätta upp personliga utmanande men ändå realistiska mål för studierna och att arbeta
målinriktat. Det personliga handledarsamtalet sker veckovis och är coachande och innefattar uppföljning av
elevens kunskapsutveckling, av uppsatta mål och av strategier.
Elevens personliga handledare spelar en avgörande roll för att studierna ska bli framgångsrika. Den
personliga handledaren ger eleven strukturhandledning generellt och ämnesspecifikt men inte specifik
ämneshandledning. Med det menas att eleven får hjälp att sätta upp mål, att hitta strategier för att nå sina
mål, planera och att följa upp mål och strategier – reflektera över det egna lärandet och den egna
utvecklingen. Den personliga handledningen begränsar sig inte bara till de inbokade handledningssamtalen
och utvecklingssamtalen utan är en ständigt pågående dialog mellan eleven och elevens personliga
handledare. Det personliga handledningssamtalet, loggboken, utvecklingssamtalet, och den individuella
utvecklingsplanen utgör tillsammans med den ständigt pågående dialogen mellan eleven och läraren
grunden för den personliga handledningen. Innehållet i handledningssamtalet varierar beroende på elevens
mognadsgrad och behov. Samtalen ändrar karaktär under elevens år på Kunskapsskolan och följer elevens
mognadsgrad och utveckling i ansvarstagande. Elever som är framgångsrika ska få fortsatt coachning mot
nya utmanande mål. Den personliga handledningen är en del i den ledning och stimulans som eleven har
rätt till. Elevens ämneslärare och personliga handledare har en nära dialog/ett nära samarbete för att stötta
eleven i kunskapsutvecklingen.
Alla våra grundskoleelever (från åk 1 till åk 9) sätter upp personliga mål i alla ämnen som ingår i elevens
utbildning. För att nå sina uppsatta mål använder vi oss av strategier som verktyg. Varje elevs personliga
strategier bygger på de faktorer som är viktiga för att eleven ska tillägna sig kunskaperna i skolan på bästa
sätt. För att målen ska bli TUR‐mål, mål som är Tydliga, Utmanande och Rimliga, arbetar vi kontinuerligt
med målens kvalitet under utbildningen.
Terminsomdömet för yngre elever blir en tydlig avstämning av elevens kunskapsutveckling i förhållande till
kunskapskraven med hänsyn till elevens aktuella årskurs.
I inledningen av varje termin, eller tätare vid behov, har eleven ett utvecklingssamtal tillsammans med den
lärare som är elevens personliga handledare och vårdnadshavare. Samtalet är framåtsyftande. Under
samtalet belyses elevens skolsituation också ur personligt och socialt perspektiv. Varje elev utmanas med
höga förväntningar och utmanas – framtidsplanering är i fokus. Utvecklingssamtalet är ett tillfälle då elev
och vårdnadshavare får ta del av elevens kunskapsutveckling, och den personliga handledaren kan
förtydliga och besvara frågor.
Vid utvecklingssamtalet upprättas en individuell utvecklingsplan för eleven av elev, vårdnadshavare och
handledare tillsammans. I den individuella utvecklingsplanen dokumenteras elevens personliga mål och
strategier – en sammanfattning av elevens utveckling och lärande. Utvecklingsplanen dokumenteras i EDS
(elevdokumentationssystemet) och är ett levande dokument som förutom mål även innehåller en
nulägesbeskrivning, lärstrategier samt utvärdering. Utvecklingsplanen följs upp och revideras kontinuerligt.
För en elev i åk 1 till åk 5 är terminsomdömet en del i den framåtsyftande planeringen. Skolans insatser för
att eleven ska nå så långt som möjligt skrivs in i elevens individuella utvecklingsplan exempelvis extra
anpassningar.
Loggboken är elevens planerings‐ och reflektionsverktyg/underlag. Loggboken håller samman och
strukturerar elevens studier. Den är viktig för att följa och styra elevens lärprocess – och är därför ett centralt
verktyg i en personligt utformad utbildning. I loggboken finns terminsplanering, veckomål (lärandemål),
strategier, aktiviteter (arbetsmål) och tidplanering för kommande vecka. Där finns också utvärdering och
elevens egna reflektioner, vilket är en viktig del i elevens utveckling. Loggboken ses som elevens
arbetsverktyg och skapar lättillgänglig överblick av elevens kunskapsutveckling och progression mot de mål
som minst ska uppnås och elevens uppsatta terminsmål, för elev, förälder, personlig handledare samt
ämneslärare.
Den kontinuerliga och direkta kommunikationen kring uppföljning och information sker också via EDS
(elevdokumentationssystemet). Där kan läraren, eleven och föräldern/vårdnadshavaren kontinuerligt följa
elevens
kunskapsutveckling. I EDS finns elevens individuella utvecklingsplan. I EDS rapporterar också ämnesläraren
in elevens kunskapsutveckling, formativ återkoppling och resultat löpande under terminen, samt förslag på
hur eleven skulle kunna förbättra sin kunskapsutveckling i ämnet. Bedömningen görs kontinuerligt i form av
bedömningsmatriser, formativt samt summativt (för åk 1 till åk 5 görs inga summativa bedömningar i form
av betyg). I den formativa bedömningen skrivs kommentarerna i syfte att beskriva vad eleven kan, styrkor,
och vad eleven behöver utveckla vidare. Tonen är stödjande och utvecklande, och kommentarer på
personlig nivå undviks. I EDS finns också elevens betygsresultat/terminsomdöme.
I oktober och mars gör alla lärare en betygsprognos. Då stämmer vare ämneslag gemensamt av alla skolans
elevers ämnesutveckling. Man ser mer formellt över bland annat hur väl eleverna kommer att uppfylla sina
mål, om elever behöver förändrad undervisning, extra anpassning eller särskilt stöd. Man gör också en
utvärdering av den egna undervisningen och av ämneslagets gemensamma arbete med fokus att identifiera
om undervisningen behöver förändras för att ytterligare stödja elevens kunskapsutveckling i ämnet.
Även Kunskapsskolans organisation av ämnena i steg respektive kurser syftar till att stödja varje elevs
kunskapsutveckling och ge varje elev möjligheten att nå så långt som möjligt. Stegmodellen bygger på att
synliggöra elevens progression, underlätta bedömning för lärande samt ge eleven möjlighet att utvecklas i
egen takt. För varje steg finns tydliga mål och kunskapskrav. Stegstrukturen bygger på den nationella
läroplanen, ämnets syfte, centrala innehåll och förmågor. Elevens kunskapsnivå synliggörs redan från start
och elevens startsteg samt progressionstakt är individuell. De ämnesintegrerade temakursernas
sammanhang, tydliggör samband och utvecklar elevernas förmågor.
Kunskapsskolans olika undervisningspass skapar möjlighet för varje lärare att se elevens lärande på nära
håll och på olika sätt. Detta ger ett underlag för ämnesläraren att följa upp elevens kunskapsutveckling, att
arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt att individuellt göra
anpassningar för varje elev.

 

7.6 Mottagande till grundskolan



Huvudregeln är att en grundskola ska vara öppen för alla som har rätt till utbildning i grundskolan. Detta
innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande som har rätt till
utbildning i grundskolan.
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
grundskolan enligt 10 kap. 35 § skollagen.
 

 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 10 kap. 35 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för. Redogör
närmare för vilka elever som avses.

 

7.7 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik (t.ex.
waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 

 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till grundskolan som Skolinspektionen godkänt enligt
10 kap. 36 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

 

7.8 Lovskola
1 kap. 1 § och 10 kap. 3 §, 23 §, 23 a – f §§
 

 Sökanden kommer att erbjuda lovskola till berörda elever som har avslutat årskurs 8 och 9 om inte annat
följer av bestämmelserna.
 

 
 

8. Fritidshem
Besvaras endast om ansökan avser fritidshem.

8.1 Öppettider
 Sökanden kommer enligt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen att erbjuda eleverna fritidshem den del av dagen

då eleverna inte går i förskoleklass eller grundskola och under lov. Hänsyn kommer även tas till
vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller till om eleven har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.

 

8.2 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i fritidshemmet kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten kommer att anpassas till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter
‐ hur eleverna kommer att få inflytande och delaktighet över utformningen av verksamheten.

Fritidshemmet
Hur verksamheten kommer att anpassas efter elevens behov, förutsättningar och erfarenheter
Inflytande och delaktighet över utformningen av verksamheten
Fritidshemmets utbildning utgår från ett holistiskt perspektiv där vi ser på hela individens utveckling. Vi
arbetar utifrån en helhetssyn på individen och formar verksamheten efter elevernas behov. Lärande sker
hela dagen. Fritidshemsverksamheten som arbetar med lek och lärande ska främja den sociala och
personliga utvecklingen hos varje individ.
på Kunskapsskolan är det viktigt att lärande och utveckling hänger ihop genom förskoleklass,
fritidsverksamhet och grundskolan. Vi har ett nära samarbete i och mellan arbetslagen och tittar på hur
lärandemiljön stimulerar elevernas lärande och utveckling. Särskilt stöd och extra anpassningar ges utifrån
kartläggningar av elevens behov.
Fritidspedagogernas uppdrag utgår från skollagen och läroplanen och anpassas efter de behov och
intressen som elevgruppen har. Det är en förutsättning för att verksamheten ska kunna främja elevens
personliga‐ och sociala utveckling.
I skolan likväl på fritids sker lärandet i olika arbetsformer. Elevernas lärande sker i samspel med andra elever
och med fritidspedagogerna.
Fritidshemmet kompletterar arbetet i förskoleklassens och grundskolans tidigare årskurser. Arbetet är
målstyrt och en del i Kunskapsskolans stora kvalitetsarbete. Verksamheten planeras utifrån läroplanen och
elevernas erfarenheter, behov och intressen. Vi eftersträvar en balans mellan struktur, variation och valfrihet
gällande fritidshemsaktiviteterna.
Lokalerna ska ges utrymme för olika verksamheter och aktiviteter. Utemiljön används till lek, skapande och
lärande. Fritidsverksamheten är delvis i samma lokaler som skolverksamheten. Utformningen av lokaler
anpassas efter elevernas behov och intressen. Material finns tillgängligt för att stimulera elevens lusta att
lära och
utvecklas. Fritidspedagogen leder arbetet och erbjuder olika aktiviteter. Eleverna stimuleras att pröva nya
aktiviteter (praktiskt och utforskande) och det finns även inslag av mer fria aktiviteter. Leken har en central



plats i fritidshemsverksamheten.
Eleverna får inflytande och delaktighet genom diskussioner, i demokratiska former. Det kan vara i helgrupp,
mindre grupper och intervjuer av enskilda elever samt observationer av verksamheten i lärandemiljön
(inomhus och utomhus).
Genom analyser av lärandemiljön och diskussioner i elevgrupper och i arbetslag / storgrupper /elevhälsan / 
ledningsgrupp utvärderas och utvecklas lokalernas utformning och användande.
Rektor leder det pedagogiska arbetet och är aktiv i processen.
Fritidshemmets verksamhet startar på morgonen före arbetet i förskoleklass och grundskolans tidigare
årskurser.
Verksamheten syftar till att ge omsorg, utveckling och lärande. När verksamheten i förskoleklass och
grundskolans tidigare skolår startar för dagen är fritidspedagoger med i förskoleklassen. Efter dagens sista
pass övergår verksamheten till fritidshemsverksamhet. Frukost och mellanmål är inslag i omsorgsdelen av
fritids.

 

8.3 Elevgrupperna och miljön
Beskriv hur sökanden kommer att se till att eleverna i fritidshemmet kommer att ha en lämplig
sammansättning och storlek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten ska organiseras med avseende på elevgruppernas sammansättning och storlek
‐ utformningen av tilltänkt lokal för verksamheten (utomhus‐ och inomhusmiljö).

Elevgruppens sammansättning och storlek
Utformningen av lokal (ute och inne)
Rektor ansvarar för personaltäthet och lämpliga gruppstorlekar i fritidshemsverksamheten på skolan. Det är
viktigt att resurserna fördelas i förhållande till de behov som finns i elevgruppen så att det är god kvalitet i
arbetet. Gruppstorleken varierar beroende på aktivitet, förutsättningar och behov.
Det är alltid en fritidspedagog på 20‐23 elever.
Arbetet i fritidshemsverksamheten är målstyrt och främjar elevens utveckling mot målen i Läroplanen.
Trygghet och trivsel i elevgruppen är tillsammans med goda relationer en grund för lärande och utveckling.
De lokaler eleverna vistas i ska vara anpassade efter de olika aktiviteterna och främja en god lärandemiljö.
Fritidshemmets lokaler ska erbjuda rum för vila och lugna aktiviteter, där ljudnivån är låg, och rum för andra
mer livliga aktiviteter. Musik, drama, bild och form är exempel på aktiviteter som ska ha anpassade lokaler
efter verksamhet. Fokus för oss är att ha miljöer som stimulerar elevernas nyfikenhet och lust att lära.
Utemiljön utgörs av områden i närmiljön samt skolgården.
Fritidsverksamheten, där lek är en central aktivitet, har tillgång till ett förråd med olika material att använda
vid utelekar. Utemiljön som är i direkt anslutning till skolan‐ och fritidshemmets lokaler ska inbjuda till lek och
rörelse.

 
 
 

9. Övrigt
9.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

Angående 3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget: Resultatbudgeten möjliggör endast redovisning av
avskrivningsposterna möbler, datorer och
 telefon & kopiator mm. Vi vill påpeka att Kunskapsskolans interna etableringskalkyl även 
inkluderar avskrivning av fördelade kostnader, installation av wifi & larm samt 
arkitekt‐ & projektkostnader. 
Kostnad för datorer anges i resultatbudgeten på rad Litteratur, utrustning...etc eftersom detta är en
leasingkostnad och inte en avskrivningskostnad.Kunskapsskolan erbjuder varje elev i årskurs 6‐9 en dator
samt elever i årskurs F‐3 en dator per två elever. 

Vad gäller den styrelseledamot som har ett tidigare konkursengagemang. För ett antal år sedan var Christina 
Bellander ledamot av Öppen Skärgård AB, ett EU‐projekt som skulle finansieras med medel från 
Tillväxtverket. På grund av försenade utbetalningar av medel fick bolaget likviditetsproblem varpå styrelsen 
själv begärde bolaget i konkurs i enlighet med gällande konkurslagstiftning. Idag har Christina Bellander 
uppdrag ibland annat Marginalen Bank och har därmed godkänts av Finansinspektionen.

Styrelsen för Kunskapsskolan i Sverige AB anser att Christina Bellanders tidigare engagemang i detta bolag 
inte negativt påverkar hennes möjligheter att utföra sitt uppdrag som ledamot av vår styrelse. 

 
 

9.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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Remissyttrande om ansökan från Kunskapsskolan i 

Sverige AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av befintlig grundskola med fritidshem, 

förskoleklass och grundskola 1-3 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner remissyttrandet om Kunskapsskolans ansökan 

om utökning av befintlig grundskola med förskoleklass, fritidshem och 

grundskola 1-3. 

Ärendet i sin helhet 

Kunskapsskolan har ansökt hos Skolinspektionen om att utöka befintlig 

grundskola i Borås. Ansökan avser förskoleklass med 48 platser, grundskola 

årskurs 1-3 med 48 platser per årskurs samt fritidshem med 173 platser. Den 

befintliga grundskolan innehar årskurserna 4-9. 

Grundskolenämnden ser i grunden positivt till konkurrens och har genom det 

aktiva obligatoriska skolvalet redan en levande konkurrens mellan skolor i 

staden, såväl mellan fristående som mellan skolor i egen regi.  

Borås Stads befolkningsprognos visar att antalet elever i förskoleklass och 

grundskola ökar kontinuerligt de kommande fem åren. Kommunen möter 

elevökningen genom utbyggnad av vissa befintliga skolor samt planerad 

nybyggnation av skolor. I denna planerade kapacitetsökning inryms hela den 

prognosticerade elevökningen, eftersom den kommunala skolhuvudmannen 

måste ha en säkerhet i att kunna ordna skolgång. Detta innebär att det kan 

finnas risk för negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen vid en 

utökning av Kunskapsskolan. 

Grundskolenämnden anser vidare att ett brett utbud av pedagogiska arbetssätt 

främjar totalt sett elevers lärande. Om Kunskapsskolans utbyggnad kan bidra 

till denna diversifiering, är det positivt.  

Grundskolenämnden strävar emellertid efter att kunna erbjuda skolplatser i 

närheten av elevernas bostadsområden, för att uppnå goda sociala 

förutsättningar med kamrater samt att undvika kostnader för skolskjuts. Detta 

gäller särskilt för de yngre eleverna. I det geografiska område där 

Kunskapsskolan avser att expandera finns det idag inte någon brist på 

skolplatser. Däremot finns det andra geografiska områden inom Borås Stad där 

det finns brist på skolplatser. 
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Remissyttrande om ansökan från Kunskapsskolan i 

Sverige AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av befintlig grundskola med fritidshem, 

förskoleklass och grundskola 1-3 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner remissyttrandet om Kunskapsskolans ansökan 

om utökning av befintlig grundskola med förskoleklass, fritidshem och 

grundskola 1-3. 

Ärendet i sin helhet 

Kunskapsskolan har ansökt hos Skolinspektionen om att utöka befintlig 

grundskola i Borås. Ansökan avser förskoleklass med 48 platser, grundskola 

årskurs 1-3 med 48 platser per årskurs samt fritidshem med 173 platser. Den 

befintliga grundskolan innehar årskurserna 4-9. 

Grundskolenämnden ser i grunden positivt till konkurrens och har genom det 

aktiva obligatoriska skolvalet redan en levande konkurrens mellan skolor i 

staden, såväl mellan fristående som mellan skolor i egen regi.  

Borås Stads befolkningsprognos visar att antalet elever i förskoleklass och 

grundskola ökar kontinuerligt de kommande fem åren. Kommunen möter 

elevökningen genom utbyggnad av vissa befintliga skolor samt planerad 

nybyggnation av skolor. I denna planerade kapacitetsökning inryms hela den 

prognosticerade elevökningen, eftersom den kommunala skolhuvudmannen 

måste ha en säkerhet i att kunna ordna skolgång. Detta innebär att det kan 

finnas risk för negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen vid en 

utökning av Kunskapsskolan. 

Grundskolenämnden anser vidare att ett brett utbud av pedagogiska arbetssätt 

främjar totalt sett elevers lärande. Om Kunskapsskolans utbyggnad kan bidra 

till denna diversifiering, är det positivt.  

Grundskolenämnden strävar emellertid efter att kunna erbjuda skolplatser i 

närheten av elevernas bostadsområden, för att uppnå goda sociala 

förutsättningar med kamrater samt att undvika kostnader för skolskjuts. Detta 

gäller särskilt för de yngre eleverna. I det geografiska område där 

Kunskapsskolan avser att expandera finns det idag inte någon brist på 

skolplatser. Däremot finns det andra geografiska områden inom Borås Stad där 

det finns brist på skolplatser. 
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Med anledning av detta beslutar Grundskolenämnden att avstyrka aktuell 

ansökan. 

 
För Vänsterpartiet, 
 
 
Stefan Lindborg, ledamot  Maryam Osman, ersättare 



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ålder 6-12 9 900 10 084 10 217 10 385 10 386 10 475 10 508 10 557 10 607 10 671 10 707 10 801

Elevplatser 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Bodaskolan F-6 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296
Myråsskolan 545 545 545 545 545 750 750 750 750 750 750 750
Fjärdingskolan 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371
Bergdalskolan 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
Björkhöjdskolan F-6 136 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Engelbrektskolan F-6 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367
Aplaredskolan 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Dannikeskolan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gånghesterskolan 232 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
Kerstinsgårdskolan 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0
Målsrydskolan 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161
Rångedalaskolan 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Tummarpskolan 193 193 193 193 193 193 193 560 560 560 560 560
Äsperedskolan 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
Dalsjöskolan 4-6 207 207 207 207 207 207 207
Asklandaskolan 280 280 280 280 280 280 525 525 525 525 525 525
Borgstenaskolan 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
Gula skolan 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Sparsörskolan 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297
Bredaredskolan 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Kristinebergskolan 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
Svedjeskolan 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164
Kommuniksklass 35 35 35 35 35
Kronäng/Daltorpskolan/Gässlösa 238 350 350 350 350 560 560 560 560 560 560 560
Byttorpskolan 362 362 362 560 560 560 560 560 560 560 560 560
Hestra Midgård 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459
Norrbyskolan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Särlaskolan F-6 252 252 252 252 252
Sandaredskolan 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453
Sjömarkenskolan 397 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560
Sandhultskolan 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Erikslundskolan F-6 140 140 140 140 140 140 370 370 370 370 370 370
Sjöboskolan 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416
Trandaredskolan 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514
Ekarängskolan 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324
Ny skola Nr 2 560 560 560 560 560
Kinnarummaskolan 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Viskaforsskolan F-6 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342
Svaneholmskolan 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
Erikslund Särskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Fjärding Särskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Friskola 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093
Summa 10 899 11 536 11 536 11 734 11 734 11 862 12 337 12 957 12 957 12 957 12 957 12 957

Utblick befolkning mot 2030Befolkningsprognos



Grundskola Förskoleklass och Grundsärskola 2020-02-17

Fristående skolor
Årskurs 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalsumma
Borås kristna skola 17 19 17 18 11 19 22 15 12 18 168
Engelska Skolan, Gr 58 89 87 92 91 86 503
Kunskapsskolan Gr 60 60 103 100 110 105 538
Malmen, Gr 61 60 58 62 56 56 55 45 42 22 517
Summa 78 79 75 80 185 224 267 252 255 231 1726

Kommunala skolor
Årskurs 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalsumma
Aplaredskolan 8 10 15 6 14 14 10 77
Asklandaskolan 40 40 40 38 40 41 40 279
Bergdalskolan 49 67 48 71 48 48 49 380
Björkhöjdskolan 61 55 116
Bodaskolan 42 40 62 41 41 41 22 158 148 167 762
Borgstenaskolan 10 14 13 16 19 21 1 94
Bredaredskolan 17 22 17 25 13 17 15 126
Byttorpskolan 41 26 51 43 29 21 18 229
Dalsjöskolan 4-9 61 61 71 145 144 143 625
Daltorpskolan 150 202 157 509
Daltorpskolan F-6 Kronäng 2 27 20 17 24 28 39 46 201
Dannikeskolan 10 16 8 8 10 8 5 65
Ekarängskolan 50 50 49 52 46 48 48 343
Engelbrektskolan 59 44 75 69 65 66 61 120 96 123 778
Erikslundskolan 18 20 19 21 19 20 20 85 72 72 366
Erikslundskolan Sär 1 2 7 3 10 10 9 6 6 10 64
Fjärdingskolan 64 61 38 60 41 45 45 354
Fjärdingskolan, Sär 6 5 4 3 9 6 7 1 4 45
Fristadskolan 7-9 126 118 101 345
Gula skolan 38 40 32 24 45 36 39 254
Gånghesterskolan 30 36 36 32 25 29 25 213
Hestra Midgårdskolan 75 75 75 74 58 57 32 446
Kerstinsgårdskolan 25 24 24 22 95
Kinnarummaskolan 9 25 11 10 17 6 12 90
Kristinebergskolan 64 66 66 64 68 65 51 444
Myråsskolan 76 98 75 75 72 65 72 533
Målsrydskolan 11 13 18 11 24 13 15 105
Rångedalaskolan 12 15 7 1 35
Sandaredskolan 63 62 67 63 72 58 52 437
Sandgärdskolan 154 127 121 402
Sandhultskolan 20 16 22 26 24 17 18 143
Sjöboskolan 55 59 45 62 38 55 39 353
Sjömarkenskolan 68 48 47 73 44 54 53 387
Sparsörskolan 40 41 46 44 39 46 37 293
Svaneholmskolan 19 23 18 23 17 15 27 142
Svedjeskolan 34 32 47 23 136
Särlaskolan 30 25 39 40 20 34 38 68 64 96 454
Trandaredskolan F-6 84 72 80 80 61 76 60 513
Tummarpskolan 48 51 43 53 195
Viskaforsskolan F-9 35 47 46 57 46 28 51 70 78 65 523
Äsperedskolan 17 11 19 19 16 17 20 119
Summa 1350 1372 1327 1357 1173 1180 1107 1089 1056 1059 12070

Totalsumma 1428 1451 1402 1437 1358 1404 1374 1341 1311 1290 13796



Fritidshem 2020-02-17

Fristående skolor
Borås Kristna skola fritidshem 63
Malmen fritidshem 220
Summa 283

Kommunala skolor
Aplaredskolans fritidshem 31
Asklandaskolans fritidshem 154
Bergdalskolans fritidshem 221
Björkhöjdskolans fritidshem 89
Bodaskolans fritidshem 111
Borgstenaskolans fritidshem 41
Bredaredskolans fritidshem 68
Byttorpskolans fritidshem 112
Dalsjöskolans fritidshem 1
Daltorpskolans fritidshem 56
Dannikeskolans fritidshem 32
Ekarängskolans fritidshem 171
Engelbrektskolans fritidshem 225
Erikslundskolan/Sollundens fritidshem 52
Erikslundskolans/Grundsär fritidshem 34
Fjärdingskolan/Grundsär fritidshem 21
Fjärdingskolans fritidshem 108
Gula skolans fritidshem 134
Gånghesterskolans fritidshem 105
Hestra Midgårdskolans fritidshem 268
I Ur och Skur Kråkans fritidshem 19
Kerstinsgårdskolans fritidshem 81
Kinnarummaskolans fritidshem 42
Kristinebergskolans fritidshem 218
Myråsskolans fritidshem 277
Målsrydskolans fritidshem 48
Rångedalaskolans fritidshem 35
Sandaredskolans fritidshem 205
Sandhultskolans fritidshem 69
Sjöboskolans fritidshem 152
Sjömarkenskolans fritidshem 183
Sparsörskolans fritidshem 147
Svaneholmskolans fritidshem 51
Svedjeskolans fritidshem 106
Särlaskolans fritidshem 60
Trandaredsskolans fritidshem 286
Tummarpskolans fritidshem 161
Viskaforsskolans fritidshem 135
Äsperedskolans fritidshem 65
Summa 4374

Totalsumma 4657



https://www.boras.se/utbildningochforskola/grundskola/grundskolor.4.706b03641584ebf53949952a.html



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Begäran om tillstånd att ta upp direktfinansiering från 

Viskaforshem AB 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Avslår begäran från Viskaforshem AB om tillstånd att ta upp direktfinansiering 

med så kallade gröna lån för finansiering av Källsprångsvägen 13 markbostäder. 

 

 

 

Datum 

2020-01-31 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01095 2.4.2.1 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2020-01-10 Magnus Widén   

  Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 
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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01095 2.4.2.1 

  

 

Begäran om tillstånd att ta upp direktfinansiering från 

Viskaforshem AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslår begäran från Viskaforshem AB om tillstånd att ta upp direktfinansiering 

med så kallade gröna lån för finansiering av Källsprångsvägen 13 markbostäder.        

Sammanfattning  

Viskaforshem AB har inkommit med en begäran om tillstånd att få ett 

godkännande till att ta upp direktfinansiering med så kallade gröna lån för 

finansiering av Källsprångsvägen 13 markbostäder. Den från bolagets bedömda 

volym på aktuell upplåning är 55 miljoner kronor och behovet bedöms 

uppkomma mellan februari-oktober 2020.    

Kommunstyrelsen ser det inte rimligt att göra avsteg från beslutade regler och 

riktlinjer för finansverksamheten i detta fall då det inte är tillräckligt stor 

lånevolym och det innebär att övriga bolag inom kommunkoncernen 

missgynnas då de inte får ta del av en lägre ränta. Kommunstyrelsens 

bedömning är att det bästa utifrån administration och räntekostnad för 

kommunkoncernen är att internbanken gör en samlad grön upplåning där flera 

av stadens bolag erbjuds vara med. Utlåningen görs via internbankens 

koncernkonto enligt gällande rutin för en fortsatt effektiv administration och 

likviditetsplanering för kommunkoncernen. Det innebär att prissättningen för 

Viskaforshem AB och övriga bolags kredit även fortsättningsvis är ett snitt av 

kommunkoncernens upplåningskostnad.            

Ärendet i sin helhet 

Viskaforshem AB har inkommit med en begäran om tillstånd att få ett 

godkännande till att ta upp direktfinansiering med så kallade gröna lån för 

finansiering av Källsprångsvägen 13 markbostäder. Den från bolagets bedömda 

volym på aktuell upplåning är 55 miljoner kronor och behovet bedöms 

uppkomma mellan februari-oktober 2020. 

Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten § 126 2019-06-19 

samt Kommunstyrelsens regler för finansverksamheten § 215 2019-05-20 är det 

övergripande målet för finansverksamheten att medverka till en god ekonomisk 

hushållning genom att: 

- Tillgodose verksamhetens behov av finansiering 
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- Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 

- Eftersträva bästa möjliga finansnetto 

- Effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, 

kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga 

finansiella tjänster. 

Internbankens uppgifter är att svara för samordning, planering och förvaltning 

av kommunkoncernens hela likviditet och likviditetshanteringen görs genom att 

samordna kapitalströmmar i kommunkoncernen för att sänka räntekostnader 

genom effektiva betalningsrutiner och framför allt god likviditetsplanering.  

Nuvarande rutin för upplåning inom kommunkoncernen är att internbanken 

lånar större poster, 200-500 miljoner kronor åt gången, samlat för 

kommunkoncernen för att ha bättre förutsättningar för en effektiv 

likviditetsplanering. Det innebär att utlåning till bolagen sker genom att bolagen 

successivt nyttjar och tar i anspråk den tidigare beviljade krediten på sitt 

koncernkonto i takt med att fakturor betalas och behov uppstår. 

Enligt beslutade regler ska all upplåning inom kommunkoncernen samordnas 

genom internbanken och upplåning ska i möjligaste mån ske så att enskilda 

belopp inte understiger 100 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har ett 

helhetsansvar för upplåning som inkluderar ränte- och kapitalbindning. 

Kommunstyrelsen ser det inte rimligt att göra avsteg från beslutade regler och 

riktlinjer för finansverksamheten i detta fall då det inte är tillräckligt stor 

lånevolym och det innebär att övriga bolag inom kommunkoncernen 

missgynnas då de inte får ta del av en lägre ränta. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att det bästa utifrån administration och 

räntekostnad för kommunkoncernen är att internbanken gör en samlad grön 

upplåning där flera av stadens bolag erbjuds vara med. Utlåningen görs via 

internbankens koncernkonto enligt gällande rutin för en fortsatt effektiv 

administration och likviditetsplanering för kommunkoncernen. Det innebär att 

prissättningen för Viskaforshem AB och övriga bolags kredit även 

fortsättningsvis är ett snitt av kommunkoncernens upplåningskostnad.  

Att låna grönt innebär en ökad administration i form av uppföljningar och 

återrapportering. Kommunstyrelsen gör bedömningen att det är rimligt att 

reducera det administrativa pålägget för bolagen vars tillgångar är till grund för 

den gröna upplåningen. 

Beslutsunderlag 

1. Begäran om tillstånd, Viskaforshem AB, 2019-12-17  
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Beslutet expedieras till 

1. Viskaforshem AB, info@viskaforshem.se 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 





 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Nybyggnation av Trygghetsboende i Viskafors 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Viskaforshem AB:s nybyggnation av trygghetsbostäder i Viskafors, till en 

budgeterad nettoinvesteringsutgift på ca 105 miljoner kronor, godkänns. 

Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta 

åvilar bolaget. 

 

 

 

Datum 

2020-03-27 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-03-28 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-03-27 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00119 1.3.1.0 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 
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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00119 1.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Nybyggnation av Trygghetsboende i Viskafors 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Viskaforshem AB:s nybyggnation av trygghetsbostäder i Viskafors, till en 

budgeterad nettoinvesteringsutgift på ca 105 miljoner kronor, godkänns. 

Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta 

åvilar bolaget.            

Sammanfattning  

Viskaforshem AB avser att uppföra trygghetsbostäder i Viskafors. Bolagets 

styrelse har beslutat om investeringen den 17 december 2019 och har inkommit 

med en framställan den 29 januari 2020. I enlighet med bolagsordningen bereds 

Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till investeringen. 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets 

ekonomi och finansiella ställning. Investeringen ligger dock i linje med 

ägardirektivet och är viktig för utvecklingen av det område bolaget har att verka 

inom. Efterfrågan på trygghetsboende samt att fastigheten byggs med hållbara 

material som ska ge låga drifts- och underhållskostnader gör att investeringen 

på lång sikt får anses som mindre riskfylld.           

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Viskaforshem AB avser att uppföra trygghetsbostäder i Viskafors, för vilket 

bolaget erhållit bygglov. Bolagets styrelse har beslutat om investeringen den 17 

december 2019 och har inkommit med en framställan den 29 januari 2020. I 

enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta 

ställning till investeringen. 

Projektet ”Friskafors” avser nybyggnation av trygghetsbostäder i Viskafors 

centrum med närhet till service. Totalt omfattar projektet 30 lägenheter där 

samtliga lägenheter har balkong. I fastigheten kommer även finnas en mindre 

gästlägenhet och garage och lägenhetsförråd byggs under huset. Entrédelen 

ligger i direkt anslutning till lokaler för mötesplats för seniorer och 

aktivitetsvärd. Tillsammans med Vård- och äldrenämndens verksamhet ger 

detta goda förutsättningar till ett bra boende. Fastigheten byggs med hållbara 
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material som ska ge låga drifts- och underhållskostnader. Beräknad 

nettoinvesteringsutgift beräknas uppgå till 105 miljoner kronor. 

Bolaget beräknar starta projektet i maj 2020 med inflyttning år 2022. 

Bolaget kalkylerar med ett positivt kassaflöde från år 1. Hyran kalkyleras till 

1 450 kronor per kvadratmeter och år. Det föreligger dock en risk för ett 

nedskrivningsbehov som av bolaget uppskattas till ca 20 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Föreslagen nybyggnation ligger i linje med Viskaforshem AB:s uppdrag enligt 

ägardirektivet som är att främja bostadsförsörjningen. Behovet är stort för 

Borås Stad att få fram fler bostäder och föreslagen investering ger ett tillskott i 

Viskafors. 

De allmännyttiga bostadsbolagen har i de senaste årens budgetprocesser och 

planerings- och uppföljningssamtal uppmanats att arbeta för fortsatt 

nyproduktion för tillförandet av fler bostäder. 

Kommunstyrelsens ställningstagande av Viskaforshem AB:s föreslagna 

nybyggnation görs utifrån en principiell och strategisk utgångspunkt. 

Kommunstyrelsen tar inte ställning till projektets affärsmässighet utan 

förutsätter att bolaget agerar enligt de affärsmässiga principer de har att följa. 

Kommunstyrelsen noterar att det i investeringsutgiften inte finns med någon 

post för tomt och det finns redan upparbetade projekteringskostnader 

motsvarande 7 miljoner kronor och det förväntas ett investeringsstöd på ca 7 

miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen konstaterar att investeringen påfrestar Viskaforshem AB:s 

ekonomiska ställning, med en försvagad soliditet och ökad belåning. Bolagets 

kalkyler bygger på en relativt lång avskrivningstakt, låga underhållskostnader 

och ett fortsatt lågränteläge. Kommunstyrelsen ser att risk finns att en 

nedskrivning av investeringen behöver göras. Den externt genomförda 

värderingen visar på ett marknadsvärde motsvarande 75 miljoner kronor och 

tyder på ett nedskrivningsbehov på ca 30 miljoner kronor. Bolagets egna kapital 

uppgår per 2019-12-31 till 52 miljoner kronor och en nedskrivning enligt ovan 

påverkar det egna kapitalet mycket och bolagets långsiktiga finansiella ställning 

försämras.   

Stadsledningskansliet har tillsammans med bolagets VD tittat på bolagets 

ekonomiska kalkyler och bolaget menar att det finns en beredskap för en 

eventuell nedskrivning då det finns möjlighet till uppskrivningar. Bolaget menar 

att det finns fastigheter som saknar taxeringsvärde och ser då att det finns en 

möjlighet till uppskrivningar motsvarande 20-25 miljoner kronor. 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets 

ekonomi och finansiella ställning. Investeringen ligger dock i linje med 

ägardirektivet och är viktig för utveckling av det område bolaget har att verka 

inom. Efterfrågan på trygghetsboende gör att investeringen på lång sikt får 

anses som mindre riskfylld. 
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Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om nybyggnation även ska fattas av 

bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen.  

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-04-14 

2. Extern värdering, Fastighetskoll, 2020-03-18 

3. Styrelseprotokoll Viskaforshem AB, 2020-01-29 

4. Framställan Viskaforshem AB, 2020-01-29 

5. Styrelseprotokoll Viskaforshem AB, 2019-12-17 

   

Samverkan 

- 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Fastighetskoll Väst AB Tfn 0709-985 589 Org nr 556 960-0926 
Hålgårdsvägen 6 E-post lars@fastkoll.se F-skatt
434 96 Kungsbacka

.



_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Fastighetskoll Väst AB Tfn 0709-985 589 Org nr 556 960-0926 
Hålgårdsvägen 6 E-post lars@fastkoll.se F-skatt
434 96 Kungsbacka































 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anslagsframställan för Backhagsvägens LSS-boende 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna anslag om 18 971 000 kr för nybyggnation av Backhagsvägens LSS-

boende, Backabo 2:158, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden 

tillstyrker förslaget. 

 

 

 

Datum 

2020-03-27 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-03-30 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-03-27 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00747 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2020-03-16 Magnus Widén   

  Ekonomichef 
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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 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00747 2.6.1.1 

  

 

Anslagsframställan för Backhagsvägens LSS-boende 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anslag om 18 971 000 kr för 

nybyggnation av Backhagsvägens LSS-boende, Backabo 2:158, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 29 januari att Kommunstyrelsen 

beslutar, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, 

att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende 

Backhagsvägens LSS-boende, Backabo 2:158, Borås. 

Boendet kommer att bestå av fem st lägenheter med tillhörande 

kök/aktivitetsrum. Varje lägenhet har egna entréer utifrån samt ett uteförråd. 

Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 

LSS, dessutom finn ett flertal bostäder som saknar lägenhetsstandard och som 

succesivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. 

Projekteringsframställan godkändes av Kommunstyrelsen 2019-10-14. Projektet 

finns upptaget i Borås Stads investeringsbudget med en total utgift på 

18 150 000 kr. 

Investeringsutgiften för projektet baseras på inkomna anbud och den totala 

summan landar på 18 971 000 kr. Kommunstyrelsen förutsätter att 

Lokalförsörjningsnämnden arbetar för att hela projektet ska rymmas inom 

befintlig budget. Årskostnaden beräknas till 1 116 315 kr och den totala 

intäkten för hyra beräknas till 754 896 kr. 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsskrivelse, 2020-04-14 

2. Korrigerad anslagsframställan Lokalförsörjningsnämnden, 2020-02-27.

   

 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden. 
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Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 















 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Omfördelning av budget, ny familjecentral  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av avsatta medel i budget 2020 för en 

familjecentral i centrala Borås enligt följande: 

 

Förskolenämnden 2 100 000 kronor 

Kulturnämnden 300 000 kronor 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 600 000 kronor. 

 

 

Datum 

2020-03-27 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-03-28 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-03-27 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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033 353706 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-04-14 
Instans 
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Omfördelning av budget, ny familjecentral 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av avsatta medel i budget 2020 för en 

familjecentral i centrala Borås enligt följande: 

 

Förskolenämnden 2 100 000 kronor 

Kulturnämnden 300 000 kronor 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 600 000 kronor. 

        

Ärendet i sin helhet 

I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att Förskolenämnden i 

samverkan med IFO-nämnden ska starta en familjecentral på en central plats i 

Borås. Medel för detta ändamål finns avsatta i Borås stads budget 2020. 

Kommunfullmäktige har bemyndigat Kommunstyrelsen att besluta om 

fördelning av avsatta medel uppgående till högst 3 000 000 kr för en 

familjecentral i centrala Borås. 

Förskoleförvaltningen har inkommit med en kostnadsberäkning avseende år 

2020 för den nya familjecentralen (bilaga). Med anledning av att 

Förskolenämnden ansvarar för samordning av familjecentraler enligt Borås 

stads reglemente omfattar beräkningen samtliga tre berörda nämnder. 

Beräkningen omfattar hela år 2020 trots att familjecentralen inte öppnades 

förrän i mitten av februari. Men eftersom starten senarelagts har de berörda 

nämnderna ändå haft kostnader från årets början. 

Den totala kostnaden beräknas till 3 000 000 kr och fördelar sig enligt 

beräkningen med 2 110 000 kr till Förskolenämnden, 280 000 kr till 

Kulturnämnden och 610 000 kr till Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Ny familjecentral, kostnadsberäkning 2020 
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Beslutet expedieras till 

1. Förskolenämnden 

2. Kulturnämnden 

2. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Kostnader ny familjecentral
Tkr

Lokalhyra 550
Lokalvård 100
Material och tjänster 225
Del av chef 95
Personal öppen förskola 1 140
Personal Kultur 0,5 tj 280
Personal IFO 1,0 tj 610

3 000



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ombudsinstruktion till föreningsstämman 

Kommuninvest 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås Stads ombud på Kommuninvests föreningsstämma 2020 ges mandat att 

rösta i enlighet med utskickat förslag från Kommuninvest. 

 

 

 

Datum 

2020-03-31 Ulf Olsson   

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-04-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00127 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2020-03-31 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E8 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 
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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00127 1.1.2.25 

  

 

Ombudsinstruktion till föreningsstämman 

Kommuninvest 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stads ombud på Kommuninvests föreningsstämma 2020 ges mandat att 

rösta i enlighet med utskickat förslag från Kommuninvest.    

     

Sammanfattning 

Kommuninvest Ekonomisk förening håller föreningsstämma den 16 april 2020. 

Kommunstyrelsen bedömer framlagda förslag från styrelsen i Kommuninvest 

Ekonomisk förening som lämpliga samt att förslagen är i linje med det som 

kommunicerats på medlemssamråd.               

 

Ärendet i sin helhet 

Kommuninvest Ekonomisk förening håller föreningsstämma den 16 april 2020 

och handlingarna har inkommit till Borås Stad den 27 mars 2020. 

Kommunfullmäktige har beslutat delegera till Kommunstyrelsen att beslut om 

instruktioner till valda ombud (ärende 2016/KS0170, 2016-03-17). 

På stämman ska bland annat beslut fattas kring: 

1. Stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening 

Med anledning av förändringar avseende medlemmars insatskapital och 

Kommuninvests kapitalisering föreslås stadgarna förändras. Med 

nuvarande antaganden om kommuners och regioners 

investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett 

antagande om en successiv ökning av antalet medlemmar finns ett 

behov av att öka kapitalet.  

2. Plan för kapitaluppbyggnad 

Plan för kapitaluppbyggnad under en kapitaliseringsperiod om fyra år 

med verkan från och med den 1 januari 2021. Planen utgör en grund för 

beräkning av föreningsmedlemmars obligatoriska medlemsinsatser 

under Kapitaliseringsperioden. 

För primärkommuner gäller nivån på insatskapital för åren 2021 - 2024 

följande:  
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År 2021 1000 kr/invånare  

År 2022 1100 kr/invånare  

År 2023 1200 kr/invånare  

År 2024 1300 kr/invånare 

3. Ägardirektiv 2020 

Ett nytt uppdrag föreslås som innebär att bolaget ska beakta 

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i sin verksamhet. Utöver 

detta är den viktigaste föreslagna förändringen att bruttosoliditetskravet 

ersätts med att bolaget ska ha ett kapitalmål som säkerställer att både 

interna och lagstadgade kapitalkrav uppfylls. 

4. Avveckling av förlagslån 

Nuvarande lagstiftning ställer nya mer långtgående kriterier för vilka 

typer av instrument som ska få räknas in i kapitalbasen. 

Kommuninvests förlagslån från medlemmarna till Föreningen uppfyller 

inte de nya kraven, efter några år av övergångsregler får förlagslånet 

från och med 2019 inte till någon del inräknas i kapitalbasen för 

Kommuninvestkoncernen. Föreningen har enligt lånevillkor rätt att lösa 

förlagslånet i förtid. Samtliga kommuner som var medlemmar 2010 

tecknade förlagslånet och dessa erbjuds efter föreningsstämmans beslut 

om avveckling att omedelbart inbetala motsvarande belopp som 

insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk Förening. 

Kommuninvest har kommunicerat frågorna vid 2020 års medlemssamråd, där 

medlemmarna beretts möjlighet att diskutera och lämna synpunkter. Borås Stad 

har deltagit i medlemssamråden. 

Kommunstyrelsen bedömer de till stämman framlagda förslagen som lämpliga 

att godkänna samt att förslagen ligger i linje med det som kommunicerats på 

medlemsamråd. 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2020-04-14 

2. Kallelse till föreningsstämma, inkommen 2020-03-27   

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. Ombud: Mohammed Farah (S), mohfarah@gmail.com 

2. Ersättare: Niklas Arvidsson (KD), niklas.arvidsson@boras.se 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 
         2020-03-26 1 (3) 

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-470 87 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 

 
 
 
 

 
FÖRENINGSSTÄMMA 2020 
 
Ändrade former för föreningsstämman 2020 
 
Utvecklingen kring coronaviruset har skapat helt nya förutsättningar för resor, samvaro 
och sammankomster. Det mesta talar för att de restriktioner som nu gäller i samhället 
helt eller delvis kommer att finnas kvar även i mitten av april. 
 
Därför ändrar vi nu på formerna för den föreningsstämma som Kommuninvest ska hålla 
den 16 april: 
 
• Hela arrangemanget skalas ner så att endast det formella stämmoförfarandet 

genomförs. Alla de programpunkter som var inplanerade kl. 09.30-16.00 och från 
kl. 19.00 stryks. 

 
• Det formella förfarandet tidigareläggs så att ordinarie föreningsstämma hålls 

torsdagen den 16 april kl. 14.00. 
 
• Stämman kommer att hållas över internet i ett digitalt mötesformat. Alla 

medlemmar kommer att kunna tillvarata sina intressen i detta digitala format. Fysisk 
närvaro är varken nödvändig eller önskvärd. Om någon ändå önskar närvara fysiskt 
kommer det att vara möjligt på Clarion Post Hotell, Drottningtorget 10, Göteborg. 

 
Vi jobbar för närvarande mycket aktivt med upplägg och praktikaliteter för det digitala 
mötesformatet. Vi återkommer i god tid före stämman, senast i början av april, med 
utförlig information kring teknisk lösning. 
 
Vi beklagar självfallet att föreningsstämman detta år behöver hållas i ett så här avskalat 
format. Men i den gemensamma kampen mot coronaviruset var detta den enda rimliga 
vägen att gå. 
 
 
 
 
 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Medlemmarna 
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Kallelse 
 
Medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl. 14.00. Närvaro sker företrädesvis över 
internet i ett digitalt mötesformat. För den som så önskar är det även möjligt att fysiskt 
närvara på Clarion Post Hotell, Drottningtorget 10, Göteborg. 
 
 
Ärenden 

Nr Beskrivning Bilaga 
1 Stämman öppnas  - 
2 Val av ordförande vid stämman 1 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd  - 
4 Val av två justerare  1 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad - 
6 Fastställande av dagordning - 
7  Information om Kommuninvests verksamhet, ekonomi och framtidsplaner - 
8 Fastställande av stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening 2 
9 Fastställande av Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med 

riktlinjer och beslutsordning 
 
3 

10 Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag 4 
11 Avveckling av förlagslån 5 
12 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport för föreningen och koncernen 
 
6 

13 Beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av resultat-
räkning och balansräkning 

 
6 

14 Beslut avseende föreningen och koncernen om dispositioner beträffande 
föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen  

 
 
6 

15 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören 

6 

16 Fastställande av arvoden till styrelsen 7-8 
17 Fastställande av arvoden för valberedningen i föreningen 9 
18 Fastställande av arvoden till revisorerna 7 
19 Fastställande av arvoden till lekmannarevisorerna 7 
20 Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen 10 
21 Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningens företag 11 
22 Fastställande av arbetsordning för lekmannarevisorerna 12 
23 Val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande 13,14 
24 Val av valberedning i föreningen och dess ordförande och vice ordförande 15 
25 Val av lekmannarevisorer 16 
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26 Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB 
samt i övriga dotterbolag 

17 

27 Beslut om plats för nästa föreningsstämma 18 
28 Årlig insatsskyldighet - år 2019 19 
29 Förslag om bemyndigande att genomföra nyemissioner 20 
30 Stämman avslutas - 

 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Styrelsens ordförande  Verkställande direktör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution av kallelsen  
Kallelsen och bilagorna sänds i ett tryckt exemplar till alla medlemmars officiella postadress 
samt som en PDF-fil till medlemmarnas officiella e-postadress. Om vi fått uppgift om 
ombudets e-postadress, sänds en PDF-fil också till denna adress. Kallelsen och bilagorna 
finns även tillgängliga för nedladdning från www.Kommuninvest.se. 
 

 
 
 

http://www.kommuninvest.se/
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Val av ordförande och justerare vid stämman 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska föreningsstämman välja en ordförande vid stämman samt 
välja en eller två justerare. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att Anna-Carin Magnusson, (S), kommunstyrelsens ordförande, Nässjö kommun väljs 
till ordförande vid årets stämma, samt  
 
att Fredrik Ahlstedt, (M), Uppsala kommun och Cecilia Burenby (S), Mjölby kommun 
väljs till justerare tillika rösträknare vid stämman. 
 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen 
 
Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Martina Mossberg (M)  
Haninge kommun 
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Lars Nyström (SD) 
Skurup kommun 

 
Gertowe Törnros (V) 
Degerfors kommun 
 
Håkan Stålbert (KD) 
Örebro kommun 
  

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
 
Roger Persson (MP) 
Gävle kommun 

 
 

2020-03-26 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Förändrade stadgar för Kommuninvest ekonomisk 
förening 
1 Bakgrund 
Förslaget till förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening grundas främst 
på förändringar avseende medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests 
kapitalisering. Därutöver lämnas förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter 
valberedningen i föreningen och lekmannarevisorerna uppdrag. Vi passar också på att 
göra vissa begränsade redaktionella ändringar.   
 

2 Begränsningar 
Förslaget till förändrade stadgar innehåller de frågor som är kopplade till ovanstående 
nämnda förändringar och frågor som därutöver bedömts angelägna.  
 

3 Stadgeändringsförslag som följer av förändringar i 
medlemmarnas insatskapital 

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med nuvarande antaganden om kommunernas och regionernas 
investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en 
successiv ökning av antalet medlemmar, så har Kommuninvestkoncernen behov att öka 
sitt kapital.  
 
Graferna nedan visar dels balansomslutning 2019 och dels budgeterad utlåning och 
faktisk utlåning för 2019. Balansomslutningen innefattar all vår upplåning och 
innehåller förutom den utlåning som sker till medlemmarna även Kommuninvests 
likvida medel. Utlåningen fortsätter att öka i snabbare takt än tidigare prognoser och 
under sommaren 2019 passerades den prognosticerade utlåningen för helåret 2019. 
Skillnaden beror på såväl en underskattning av Kommuninvest marknadsandel som av 
tillväxten i sektorns upplåning.  
 
Vår prognos för 2020 innebär en ökning av utlåningen med 11 procent och för 2021 
med ca 10 procent. 
 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 

2020-03-26 
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3.1 Nya regulativa krav 
Finansinspektionen har i skrivelse till Kommuninvest bedömt att 
Kommuninvestkoncernen och Bolaget fortsatt har ett behov av att hålla kapital mot 
risken för alltför låg bruttosoliditet och inspektionen bedömer att Kommuninvest, såväl 
Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i 
bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  
 
3.2 Ändringar av stadgarna 
Nedan följer en genomgång av förslagen till ändringar av stadgarna.  
 
Kapitaliseringsperiod 
En första fråga att ta ställning till har varit hur ofta det är acceptabelt att återkomma till 
medlemmarna med frågan om nytt kapital. Medlemmarna har varit mycket tydliga med 
att Kommuninvest inte bör återkomma alltför ofta med beslut om tillförsel av kapital 
från medlemmarna. En stor samstämmighet finns för att beslut om förändrat 
insatskapital bör beslutas en gång per mandatperiod.  
 
Förslaget till stadgeändring i denna del är utformat så att föreningsstämman året efter att 
en styrelse blivit vald efter ett ordinarie val fastställer stadgar, Plan för Kommuninvest 
kapitaluppbyggnad och Ägardirektiv som innehåller eventuella krav på nytt kapital från 
medlemmarna samt kapitalkrav på Koncernen och Bolaget.  
 
Första gången detta planeras ske är 2020 och därefter vart fjärde år. Varje fyraårsperiod 
blir därmed en kapitaliseringsperiod. Beslutet formuleras som en inbetalningsplan under 
de fyra åren som beslutet avser. Första inbetalning sker i året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021.  
 
Kapitalmål 
Utgångspunkten för diskussionen om Koncernens kapitalmål är Bolagets kapitalmål. 
Kapitalmålet för Bolaget är att kapitalet vid varje tillfälle ska överstiga det högsta kravet 
på kapital som ställs på något av dessa två: 
 

1. Internt bedömt kapitalbehov 
2. Kapitalbehov enligt regelverk (här ingår både riskjusterat kapitalbehov och 

kapitalbehov för bruttosoliditet) 
 
Bolaget har beslutat att för närvarande ha en marginal om 900 miljoner kronor över det 
högsta kravet på kapital som ställs enligt ovan. Marginalen ökar successivt under 
perioden. Bolagets kapitalmål uppgår för närvarande till 5,6 miljarder kronor, medan 
kapitalbasen uppgår till 7,4 miljarder kronor. 
 
När Föreningen beslutar om kapitalmål för Koncernen så är utgångspunkten att 
kapitalmålet för Koncernen med marginal bör överstiga Bolagets kapitalmål.  
 
Den marginal som Koncernen bör ha gentemot Bolagets kapitalmål syftar till att ge 
medlemmarna tillräcklig tid för att diskutera och fatta beslut om att tillföra kapital till 
Kommuninvest. Vi har analyserat tre alternativ där medlemmarna ges 12, 18 respektive 
24 månaders framförhållning. Ju längre framförhållning medlemmarna ges desto högre 
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krav på marginalens storlek. Efter att ha analyserat frågan utifrån ett medlemsperspektiv 
och med de synpunkter vi fått från medlemmarna så ger 18 månaders framförhållning 
medlemmarna tillräckligt med tid att i ordnade former få med besluten om 
kapitaltillskott i de ordinarie kommunala och regionala beslutprocesserna om budgeten.  
 
Under flera år har Kommuninvest och medlemmarna fokuserat och diskuterat 
kapitalkraven utifrån reglerande myndigheters och egna krav på bruttosoliditet.  
 
Utifrån medlemmarnas perspektiv är det sannolikt enklare att kommunicera och skapa 
förståelse för ett kapitalmål som uttrycks i kronor och/eller i kronor/invånare jämfört 
med ett bruttosoliditetsmått. Därför är förslaget att kapitalmålet i kvantitativa termer 
uttrycks i kronor och att det i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad uttrycks i 
kronor/invånare för medlemmarna.  
 
Enhetlig insatsnivå för medlemmarna 
För medlemskap i Kommuninvest krävs för närvarande att en medlem bidrar med ett 
insatskapital om minst 200 kronor/invånare (för regioner 40 kronor/invånare). Den 
högsta nivån på insatskapital är för närvarande 900 kronor/invånare (för regioner 180 
kronor/invånare). Vid årsskiftet 2019/20 hade 265 av Kommuninvests 290 medlemmar 
satt in kapital till högsta nivån. Återstår således 25 medlemmar som inte satt in kapital 
till den högsta nivån. Varje år lämnas en möjlighet för alla medlemmar som inte nått 
den högsta nivån att genom en s.k. Särskild insats sätta in ytterligare insatskapital.  
 
Vi har för närvarande således två nivåer av insatskapital; en obligatorisk medlemsnivå 
(minst 200 kronor/invånare respektive 40 kronor/invånare) och en frivillig högsta nivå 
(900 kronor/invånare respektive 180 kronor/invånare).  
 
En fördel med en gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar är att 
alla medlemmar bidrar med lika mycket per invånare, vilket också kan sägas ligga i 
linje med samverkanstanken i den ekonomiska föreningen. Samtidigt kan det vara svårt 
att avkräva alla medlemmar ett högre insatskapital om medlemmen lånar lite eller inte 
alls av Kommuninvest, men ändå väljer att vara medlem i föreningen. 
 
Eftersom flertalet av medlemmarna (265 av 290) har bidragit med insatskapital till den 
högsta nivån, så gör vi bedömningen att det nu är lämpligt att ställa krav på såväl 
existerande som nya medlemmar att tillföra insatskapital till den nu frivilliga högsta 
nivån och omvandla den till en obligatorisk nivå för alla. Därmed får vi framöver endast 
en nivå på insatskapitalet i kronor/invånare. 
 
Det ska inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar inte har 
möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför vore det lämpligt att 
införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda 
skäl ge tillfällig dispens till den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet 
att betala upp till en högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under 
den period som kapitalplanen omfattar, dvs de kommande fyra åren. 
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För de kommuner och regioner som ansökt om  medlemskap före föreningsstämman 
2020 tillämpas nuvarande regler om insatskapital under 2020 genom att en 
övergångsbestämmelse införs i stadgarna. 
 
Föreningens nuvarande stadgar ger möjlighet för styrelsen att besluta att reducera 
grundbeloppet för kommuner vars befolkning överstiger 90 000 och 200 000 invånare. 
Denna möjlighet bör kvarstå. 
 
Återbäringstrappan förändras 
Varje år lämnar Kommuninvest ränta på insatskapital. Därutöver lämnar Kommuninvest 
återbäring i förhållande till lånestocken hos Kommuninvest. Nuvarande modell för 
återbäring fungerar enligt följande. Om medlemmen som får återbäring inte nått upp till 
högsta nivån på insatskapital, så anges i stadgarna en modell som anger hur mycket av 
återbäring som ska återbetalas till Kommuninvest så att medlemmen successivt kommer 
upp till högsta nivån. Idag är modellen utformad så att medlem som ännu inte uppnått 
50 procent av den högsta insatsnivån ska betala full årlig insats motsvarande 100 
procent av utdelningen (11 medlemmar), medlem som nått 50 procent ska betala 50 
procent av erhållen överskottsutdelning i ny årsinsats (5 medlemmar), medlem som nått 
75 procent ska betala 25 procent av erhållen överskottsutdelning i ny årsinsats (9 
medlemmar). Har den högsta insatsnivån uppnåtts, ska ingen ytterligare årsinsats 
betalas, utan medlemmen får behålla hela utdelningen av återbäringen.  
 
Givet att medlemmarna står bakom förslaget om en inriktning som innebär en insatsnivå 
för alla medlemmar, så är det rimligt att återbäringstrappan tas bort, eftersom den då till 
stor del spelat ut sin roll. Om medlemmen inte nått upp till högsta insatsnivån och fått 
dispens för det av styrelsen, så bör utgångspunkten vara att all återbäring betalas in till 
Kommuninvest, vilket innebär att återbäringstrappan i sin nuvarande form avskaffas och 
stadgarna utformas så att all återbäring betalas in som insatskapital av medlem om 
medlemmen inte nått upp den av föreningsstämman beslutade nivån på insatskapital. Ny 
modell tillämpas första gången på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 
2021. 
 
Kapitalinsats från medlemmarna  
Enligt förslaget ska stadgarna ändras så att en insatsnivå gäller för samtliga nuvarande 
och framtida medlemmar. Högsta kapitalinsats uppgår för närvarande till 900 
kronor/invånare för kommuner och 180 kronor/invånare för regioner. Stadgarna medger 
därutöver, efter stämmobeslut, att medlemmarna kan betala in en tilläggsinsats upp till 
1800 kronor/invånare, en nivå som vi för närvarande inte har för avsikt att justera.  
 
Det är enligt vår nuvarande bedömning nödvändigt att öka insatskapitalet under de 
kommande åren. Eftersom vi tidigare föreslagit en inriktning som innebär att 
föreningsstämman en gång vart fjärde år beslutar om kapitalinsatserna för de närmaste 
fyra åren, så bör beslutet vid föreningsstämman 2020 innehålla en nivå på kapitalinsats 
som ska vara uppnådd vid utgången av kapitaliseringsperioden.  
 
Ett ökat insatskapital kan antingen betalas in vid ett tillfälle efter stämmobeslutet eller 
successivt under perioden fram till nästa stämmobeslut om kapitaltillförsel. Om allt 
kapital betalas in i början av en fyraårsperiod så kommer Kommuninvest att vara 
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överkapitaliserat i början av perioden, vilket medför en ökad kostnad (ränta på 
insatskapital). Om kapitalet istället betalas in successivt under fyraårsperioden, så är det 
fördelaktigt eftersom de direkta kostnaderna för att hålla kapitalet minskar, vilket är 
positivt för medlemmarna. Å andra sidan kan det innebära att medlemmarna behöver 
fatta beslut om kapitaltillförsel fler gånger än en under en kapitaliseringsperiod. 
 
Förslaget innebär att insatskapitalet ökar från 900 till 1300 kronor per invånare och att 
beslutet att öka insatskapitalet hos medlemskommunen kopplas till en trappa som ska 
vara uppnådd i slutet av 2024. Med nuvarande prognoser är vår bedömning att 
insatstrappan bör öka enligt nedan: 
 
Insatskapital  År  
1000 kr/invånare 2021 
1100 kr/invånare 2022 
1200 kr/invånare 2023 
1300 kr/invånare 2024 
 
Beloppen för regionerna bör justeras i enlighet med nuvarande principer för regionernas 
kapitalinsats, dvs regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas 
insatskapital, vilket ger en insatstrappa enligt följande: 
 
Insatskapital  År  
200 kr/invånare 2021 
220 kr/invånare 2022 
240 kr/invånare 2023 
260 kr/invånare 2024 
 
Förslaget bygger på nuvarande prognoser om utlåningstillväxt. Om tillväxten inte ökar i 
den omfattning som prognosticerats så bör föreningsstyrelsen få mandat att besluta om 
lägre insatsnivåer om det visar sig att de högre nivåerna på insatskapital inte behövs. I 
stadgarna införs därför en möjlighet för föreningsstyrelsen att tillåta att en medlem 
under den beslutade kapitaliseringsperioden har ett lägre insatskapital vid utgången av 
2024 än det som stadgarna anger. Därutöver ges styrelsen mandat att besluta om en 
lägre nivå på insatskapitalet om det visar sig att ett ökat kapital inte behövs. 
 
För de medlemmar som redan uppnått nuvarande högsta nivå på insatskapital och där 
invånarantalet låsts för 10 år gäller låsningen för invånarantalet enligt tidigare beslut. 
 

4 Stadgeändring för att ändra sammansättningen av 
Valberedningen i föreningen  

Valberedningen i föreningen har beslutat att till föreningsstyrelsen och 
föreningsstämman framföra att stadgarna och arbetsordningen för Valberedningen i 
föreningen enligt valberedningens uppfattning bör ändras genom att stadgar och 
arbetsordning utformas så att det framgår att valberedningen ska ha en sammansättning 
som innebär att samtliga riksdagspartier har en (1) ledamot i valberedningen. 
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En ändring av stadgarna görs så att valberedningen kan bestå av högst 8 ledamöter. 
Stadgarna idag innebär att valberedningen i föreningen får ha högst 7 ledamöter. 
 
Förslaget till arbetsordning för valberedningen behandlas i annan del av dagordningen 
vid stämman. Om valberedningens förslag genomförs innebär det att samtliga 
riksdagspartier ges en ordinarie ledamotsplats i valberedningen.   
 

5 Stadgeändring för att ändra lekmannarevisorernas uppdrag  
Idag omfattar lekmannarevisorernas uppdrag enligt stadgar och arbetsordning att 
granska såväl Kommuninvest ekonomisk förening som Kommuninvest i Sverige AB 
och dess dotterföretag. Valberedningen i föreningen föreslår att lekmannarevisorernas 
uppdrag bör koncentreras till att granska den ekonomiska föreningen och dess 
verksamhet. Den tillståndspliktiga verksamheten i bolaget omfattas av ett regelverk som 
i sig innebär en betydande kontroll och granskning av de regulativa myndigheterna, 
vilket minskar behovet av att även lekmannarevisorerna granskar den delen av 
verksamheten. 
 
Kommuninvest har låtit göra en juridisk genomgång av förutsättningarna för 
ovanstående förslag. Granskningens slutsats är att det finns ett krav på att 
Kommuninvest Ekonomisk förening ska ha lekmannarevisorerna, men motsvarande 
krav finns inte för föreningens bolag. 
 
Lekmannarevisorerna ska varje år se över arbetsordningen och förelägga densamma för 
beslut vid föreningsstämman. I år har översynen gjorts av Valberedningen och 
Valberedningen föreslår ändringar i stadgar och arbetsordning med innebörd enligt 
ovan.  
 
Förslaget till arbetsordning för lekmannarevisorerna behandlas i annan del av 
dagordningen vid stämman.  
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6 Medlemssamråd och förslag till beslut 
Medlemssamråd 
Förslaget till stadgeändringar har presenterats vid 2020 års medlemssamråd och fått ett 
brett stöd. 
 
Föreningsstyrelsens behandling 
Föreningsstyrelsen behandlade frågan vid mötet 2020-03-11 och föreslår att stämman 
beslutar enligt förslaget nedan. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att föreningsstämman beslutar 
 
att fastställa nya stadgar för föreningen. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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Nuvarande stadgar   Förslag till nya stadgar 

 

Stadgar i Kommuninvest ekonomisk 
förening 
Beslutade vid ordinarie föreningsstämma i 
Kommuninvest ekonomisk förening den 10 
april 2014, den 16 april 2015 samt den 20 
april 2017. Registrerade av Bolagsverket 
2017-05-31. 
 

Stadgar i Kommuninvest Ekonomisk 
förening 
Beslutade vid ordinarie föreningsstämma i 
Kommuninvest Ekonomisk förening den 16 
april 2020. Registrerade av Bolagsverket 
den dd mm 2020. 
 

 
 
§ 1 Verksamhetens ändamål, art och finansiering 
Ändamål 
Föreningen är en medlemsorganisation med svenska kommuner som medlemmar och har till 
ändamål att i sin verksamhet förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i 
att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa villkor för 
medlemmarnas upplåning, samt att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar 
för deras verksamhet på det finansiella området. 

Verksamhetens art 
Föreningen ska främja ändamålet genom att självt eller genom företag: 

• verka som kommungäld för medlemmarna och till dem närstående juridiska personer 
• lämna finansiell service till medlemmarna och till dem närstående juridiska personer 

• bidra till en effektiv finansiering och finansverksamhet i den kommunala sektorn 
• främja medlemmarnas och den kommunala sektorns samverkan och 

kunskapsutveckling inom det finansiella området 
• aktivt ta tillvara den kommunala sektorns intressen inom det finansiella området 

gentemot olika samhällsorgan och aktörer, i opinionsbildning såväl nationellt som 
internationellt 

• bedriva annan verksamhet som har ett naturligt samband och är förenlig med ovan 
nämnda verksamheter. 

Med till medlemmar närstående juridiska personer avses juridiska personer varöver medlem, 
ensamt eller tillsammans med annan eller andra medlemmar, utövar ett bestämmande 
inflytande, och stiftelser bildade av medlem med ändamål uteslutande inom det kommunala 
kompetensområdet. I dessa stadgar ska med begreppet medlem även avses till medlem 
närstående juridisk person, när så är tillämpligt. 

Föreningen ska bedriva verksamheten inom ramen för den kommunala kompetensen. 
Verksamheten ska bedrivas enligt sunda ekonomiska och affärsmässiga principer, med 
beaktande av att föreningen inte ska bedrivas med vinstsyfte. 



Föreningen kan bedriva hela eller delar av sin verksamhet genom företag. Den huvudsakliga 
verksamheten ska bedrivas genom företag som ska vara ett av föreningen helägt kredit-
marknadsföretag. 
  

Verksamhetens kapitalisering och finansiering  
Föreningen ska sträva efter att föreningen och dess företag ska vara kapitaliserade på ett sätt 
som syftar till att säkra föreningens finansiella oberoende och utveckling, samt ska syfta till 
att främja föreningens ändamål. 
Finansieringen av verksamheten bör huvudsakligen ske genom insatskapital samt vinstmedel 
som överförs från föreningens företag eller som uppkommer i föreningens verksamhet. 
Föreningen kan uppta lån från medlemmar och/eller andra finansiärer. 

  
§ 2 Företagsnamn och säte 
Föreningens företagsnamn är Kommuninvest Ekonomisk förening. 
Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Örebro. 

  
§ 3 Medlemskap 

Förutsättningar för medlemskap 
Medlem i föreningen ska vara svensk kommun. Med kommun avses i dessa stadgar primär-
kommun och region eller annan motsvarande enhet eller region som kan komma att bildas 
antingen i enlighet med lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och 
regioner i dess nuvarande eller i framtiden ändrade lydelse eller i enlighet med sådan ny lag 
som kan komma att ersätta ovan angiven lag. 

Primärkommun eller annan motsvarande enhet benämns i dessa stadgar primärkommun. 
Regionkommun, annan motsvarande enhet eller region benämns i dessa stadgar region. 
Ansökan om medlemskap görs till föreningens styrelse, som beslutar om inval av nya 
medlemmar. 
Kommun som söker medlemskap, liksom kommuner som beviljats medlemskap, samt till 
dem närstående juridiska personer, förutsätts: 

• ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, 

• bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den i kommunallagen definierade 
kommunala kompetensen efterlevs i alla väsentliga avseenden, och 

• dela föreningens intressen och stödja dess ändamål i alla delar. 

  

Särskilt om medlems rättigheter och skyldigheter 
Endast medlemmar och till dem närstående juridiska personer får erbjudas möjlighet att nyttja 
de tjänster som föreningen ska tillhandahålla genom föreningens företag. 

Medlems rätt att bruka tjänster som tillhandahålls genom föreningens företag kan komma att 
inskränkas om kreditgivning eller tillhandahållandet av annan tjänst bedöms vara oförenlig 



med lagstiftning, riktlinjer från tillsynsmyndighet, god sed, företagsstyrelsens policy och 
riktlinjer eller dessa stadgar. 
Samtliga medlemmar i föreningen ska i enlighet med separat tecknad borgensförbindelse 
ansvara solidariskt såsom för egen skuld för föreningens företags samtliga förpliktelser. 

Vid händelse av medlems infriande av borgensansvar äger denne rätt att regressvis utkräva 
ersättning av övriga medlemmar i enlighet med av samtliga medlemmar undertecknad separat 
regressförbindelse. 
Medlem är skyldig att följa styrelsens beslut och ska vid anfordran lämna information om sin 
ekonomiska situation och andra uppgifter som behövs för föreningens företags bedömning av 
medlemmen. 
Utöver vad som här angivits har medlem de rättigheter och skyldigheter som framgår av 
stadgarna i övrigt och vid var tid gällande avtal mellan föreningens medlemmar och 
föreningens företag samt som följer av gällande lag och författning. 
  

Utträde och uteslutning  
Medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Uppsägning ska vara skriftlig. 
Uppsägning för utträde får göras tidigast två år från inträdet i föreningen. 

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter sex 
månader sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde, såvida inte tvingande reglering i vid 
var tid gällande lag om ekonomiska föreningar föranleder rätt till tidigare avgång ur 
föreningen. 
Medlem som väsentligen åsidosätter sina skyldigheter gentemot föreningen eller föreningens 
företag, eller på annat sätt väsentligen motverkar föreningens intressen får efter beslut av 
föreningsstämman uteslutas. 
Medlems ansvar för föreningens företags samtliga förpliktelser enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska efter utträde eller uteslutning fortgå och därvid vara begränsat till 
sådana förpliktelser som existerade vid medlemmens avgång ur föreningen. 
 
§ 4 Offentlighet 

Allmänhetens rätt att ta del av handlingar 
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos föreningen och föreningens företag i den 
utsträckning som gäller för allmänna handlingars offentlighet. 
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§ 5 Medlemsinsatser 
5.1 Allmänt  
Medlem ska delta i föreningen med obligatorisk 
medlemsinsats som beräknas på det sätt som anges nedan.  
Medlemsinsatser erläggs eller tillgodoförs i följande 
former: 
1. Insats vid inträde som medlem,  
2. Årlig insatsskyldighet,  
3. Insats för befolkningsökning,  
4. Insats för föreningens regelefterlevnad, 
5. Insatsemission och 
6. Annan betalning av insats.  
Kapital som tillskjuts i andra former än 1-6 får inte 
tillgodoräknas som medlemsinsats. 
Medlem får delta med insats utöver den obligatoriska 
insatsen. Sådan överinsats regleras i § 6. 
 
5.2 Beräkning av den obligatoriska medlemsinsatsens 
storlek och dess erläggande  
Den lägsta nivån på insats bestäms av styrelsen och ska 
inte överstiga 200 kronor per invånare för primärkommun, 
med eventuell justering enligt § 5.9. 
Senast vid 2018 års ingång ska alla medlemmar ha 
erlagt/tillgodoförts en medlemsinsats som lägst uppgår till 
200 kronor per invånare för en primärkommun, med 
eventuell justering enligt § 5.9.  
Obligatorisk medlemsinsats upp till och med 900 kronor 
per invånare för en primärkommun med eventuell 
justering enligt § 5.9 utgör basinsats. Insats som överstiger 
detta belopp per invånare, upp till och med den högsta 
insats som en medlem är skyldig att delta med, utgör 
tilläggsinsats. 
 
Den högsta insats som medlem är skyldig att delta med i 
föreningen ska vara 1 800 kronor per invånare för 
primärkommun, med eventuell justering enligt § 5.9. 
Landsting/regionkommun ska delta i föreningen med en 
femtedel av den lägsta och högsta nivån som styrelsen 
fastställer för primärkommuner, med beaktande av 
skillnad i beräkning som kan följa av § 5.9.  
En medlems högsta och lägsta obligatoriska insatskapital 
beräknas enligt följande: 

§ 5 Medlemsinsatser 
5.1 Allmänt  
Medlem ska delta i föreningen med obligatorisk 
medlemsinsats som beräknas på det sätt som anges nedan.  
Medlemsinsatser erläggs eller tillgodoförs i följande 
former: 
1. Insats vid inträde som medlem,  
2. Årlig insatsskyldighet,  
3. Insats för befolkningsökning,  
4. Insats för föreningens regelefterlevnad, 
5. Insatsemission och 
6. Annan betalning av insats.  
Kapital som tillskjuts i andra former än 1-6 får inte 
tillgodoräknas som medlemsinsats. 
Medlem får enligt bestämmelserna i § 6 delta med insats 
utöver den obligatoriska insatsen (överinsats). 
 
5.2 Beräkning av den obligatoriska medlemsinsatsens 
storlek och dess erläggande  
Beräkningen av den obligatoriska medlemsinsatsens 
storlek ska ha sin utgångspunkt i föreningens beräknade 
kapitalbehov under kapitaliseringsperioder om fyra (4) år.  
Föreningsstämman ska, efter förslag från styrelsen, 
fastställa dokumentet ”Plan för Kommuninvests 
kapitaluppbyggnad” i vilket beloppen för obligatoriska 
medlemsinsatser under kommande kapitaliseringsperiod 
ska anges. Fastställd Plan för Kommuninvests 
kapitaluppbyggnad ska gälla för kapitaliseringsperiod som 
inleds från närmaste årsskifte efter föreningsstämmans 
fastställelse av dokumentet. 
Den obligatoriska insatsen för medlem som är 
primärkommun ska utgöras av de belopp som vid var tid 
har fastställts av föreningsstämman i Plan för 
Kommuninvests kapitaluppbyggnad, med eventuell 
justering enligt § 5.9. 
Den obligatoriska insatsen för medlem som är region ska 
utgöras av en femtedel av de belopp som vid var tid har 
fastställts av föreningsstämman för primärkommun i Plan 
för Kommuninvest kapitaluppbyggnad, med skillnad i 
beräkning som kan följa av § 5.9.  
Samtliga medlemmar ska ha erlagt/tillgodoförts en 
obligatorisk medlemsinsats som uppgår till de belopp som 

    
   

       
          

      
 

       
    
     
     
   
      

          
   

        
       

 
      

     
          
        
      

         
       

        
      

        
       

         
          
          

 
 

           
         

       
       

         
      

          
       

   



För en primärkommun beräknas det lägsta och det högsta 
insatskapitalet genom att multiplicera de belopp som 
fastställts av styrelsen som lägsta respektive högsta belopp 
per invånare med antalet invånare i kommunen, räknat vid 
beräkningsårets början. För landsting/regionkommun ska 
det insatsbeloppet högst fastställas till en femtedel av vad 
som gäller för primärkommun, med beaktande av skillnad 
i beräkning som kan följa av § 5.9.  
Styrelsen får besluta att tillämpa lägre insatsbelopp per 
invånare då invånarantalet överstiger de gränser som 
anges i § 5.9.  
Den samlade obligatoriska insatsens delar 
erläggs/tillgodoförs vid olika tidpunkter. Första gången 
vid inträdet som medlem samt därefter på det sätt som 
anges för var och en av de former som föreningen 
använder.  
Har medlem erlagt eller tillgodoförts insatsbelopp som 
överstiger det högsta insatsbelopp som medlemmen är 
skyldig att delta med, överförs det överskjutande beloppet 
till överinsatser. 
5.3 Betalning av insats vid inträde som medlem  
Vid inträde ska medlem kontant betala det lägsta 
obligatoriska insatsbeloppet som fastställts av styrelsen 
enligt § 5.2 ovan. 
En medlems insatskapital vid inträdet beräknas enligt 
följande: 
Ett insatsbelopp per invånare i primärkommun ska årligen 
fastställas av styrelsen. Det får inte vara högre än 200 
kronor. För landsting/regionkommun ska insatsbeloppet 
vid inträde högst fastställas till en femtedel av vad som 
gäller för primärkommun. 
Insatsen vid inträde ska uppgå till av styrelsen fastställt 
insatsbelopp per invånare multiplicerat med antalet 
invånare i primärkommunen eller 
landstinget/regionkommunen, räknat vid inträdesårets 
början. 
Styrelsen får besluta om att tillämpa lägre insatsbelopp per 
invånare då invånarantalet överstiger de gränser som 
anges i § 5.9. 
 
 
 
 
 
 

anges i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad 
senast vid utgången av respektive däri angivet år. 
Styrelsen kan, efter ansökan, bevilja en medlem anstånd 
med att erlägga fastställd insats i enlighet med Plan för 
Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Anståndet kan endast 
avse en kapitaliseringsperiod. 
Styrelsen kan, om behov inte föreligger, besluta om lägre 
belopp på den obligatoriska medlemsinsatsen än de belopp 
som anges i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad 
för ett angivet år. 
Den obligatoriska insats som medlem är skyldig att delta 
med i föreningen ska vara lägst 900 och högst 1 800 
kronor per invånare för primärkommun, med eventuell 
justering enligt § 5.9. 
Den obligatoriska insats som region ska delta med i 
föreningen ska utgöras av en femtedel av det lägsta och 
det högsta lägsta och högsta beloppet som gäller för 
primärkommuner, med beaktande av skillnad i beräkning 
som kan följa av § 5.9.  
För en primärkommun beräknas och fastställs det årliga 
beloppet för den obligatoriska insatsen genom att 
multiplicera det i Plan för Kommuninvests 
kapitaluppbyggnad fastställda beloppet med antalet 
invånare i kommunen, räknat vid beräkningsårets början. 
För region beräknas beloppet för den årliga obligatoriska 
insatsen till en femtedel av vad som gäller för 
primärkommun, med beaktande av skillnad i beräkning 
som kan följa av § 5.9.  
Har medlem erlagt eller tillgodoförts insatsbelopp som 
överstiger det högsta insatsbelopp som medlemmen är 
skyldig att delta med, överförs det överskjutande beloppet 
till överinsatser. 
 
5.3 Betalning av insats vid inträde som medlem  
Vid inträde som medlem i föreningen ska medlem kontant 
betala det obligatoriska insatsbeloppet som fastställts av 
föreningsstämman i Plan för Kommuninvests 
kapitaluppbyggnad enligt § 5.2 ovan. 
Styrelsen får besluta om att tillämpa lägre insatsbelopp per 
invånare då invånarantalet överstiger de gränser som 
anges i § 5.9. 
 
 
 
 
 

         
       

        
         

     
         
        

         
        

       
     

     
      

          
          

  
       

       
        

  
         
        

      
    

       
 

        
          

     
          

   
         

      
    

    
 

         
       

    
 

   
         

         
     

        



 
5.4 Årlig insatsskyldighet 
Medlem skall, om stämman så beslutar, delta i föreningen 
med en årlig insats. På förslag från styrelsen fastställer 
stämman storleken på medlemmarnas årliga 
insatsskyldighet uttryckt i ett procenttal av den vid 
stämman beslutade överskottsutdelningen i form av 
insatsränta och/eller återbäring enligt § 18. 
Stämman får besluta om olika procenttal för olika former 
av överskottsutdelning. Den årliga insatsskyldigheten får 
dock inte överstiga 100 procent av den beslutade 
överskottsutdelningen i form av ränta och/eller återbäring. 
 
Har medlem senast vid utgången av året före stämmans 
beslut om årsinsats erlagt/tillgodoförts medlemsinsats som 
sammanlagt uppgår till hälften, tre fjärdedelar eller det 
högsta av för medlemmen fastställt obligatoriskt 
basinsatsbelopp ska den årliga insatsen för medlemmen 
reduceras enligt följande: 
 
Andel av den 
högsta 
basinsatsbelopp 
som erlagts 

Reducering av den 
årliga insatsen med 

< 50 % 0 % 
50 % - < 75 % 50 % 

75 % - < 100 % 75 % 
100 % - 100 % 

 
 
Den årliga insatsen förfaller till betalning en månad efter 
beslut fattats av stämman eller den senare tidpunkt som 
stämman beslutar och ska betalas kontant. 
 
5.5 Annan betalning av insats 
Styrelsen får besluta att medlem får välja att erlägga en 
eller flera särskilda insatser för att helt eller till viss del 
fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen.  
 
5.6 Justering vid befolkningsförändring 
Från den tidpunkt då medlem uppnått den högsta basinsats 
som kan beräknas för medlemmen enligt § 5.2, revideras 
insatsen vart tionde år efter styrelsens beslut. 
 

 
5.4 Årlig insatsskyldighet 
Medlem ska, om föreningsstämman så beslutar, delta i 
föreningen med en årlig insats. På förslag från styrelsen  
 
fastställer föreningsstämman storleken på medlemmarnas 
årliga insatsskyldighet uttryckt i ett procenttal av den vid  
föreningsstämman beslutade överskottsutdelningen i form 
av insatsränta och/eller återbäring enligt § 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den årliga obligatoriska insatsen förfaller till betalning en 
månad efter att beslut fattats av föreningsstämman eller 
den senare tidpunkt som föreningsstämman beslutar och 
ska betalas kontant. 
 
5.5 Annan betalning av insats 
Styrelsen får besluta att medlem får välja att erlägga en 
eller flera särskilda betalningar för att helt eller till viss del 
fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen.  
 
5.6 Justering vid befolkningsförändring 
Från den tidpunkt då medlem uppnått den kapitalinsats 
som kan beräknas för medlemmen enligt § 5.2, revideras 

      
      

         
      

        
       

 
         

      
        

      
       

   
 

   
 

 
  

   
   

     
        

        
     

 
 

         
         

      
 

     
          

           
     

 
    

         
         

       
 

     
        

         
      

     
      



Medlemmens insatskapital, räknat vid beräkningsårets 
början jämförs med den högsta basinsats som kan 
beräknas för medlemmen enligt § 5.2 vid användning av 
invånarantalet vid beräkningsårets början. Belopp som 
överstiger medlemmens högsta bassinsats överförs från 
medlemmens insatskapital till överinsatser. 
 
Belopp som saknas för att basinsatsen ska uppgå till den 
högsta nivån, förfaller till betalning en månad efter 
styrelsens beslut och skall av medlemmen betalas kontant 
som insats för befolkningsökning. 
Har stämman med stöd av § 5.7 fastställt att medlemmarna 
ska inbetala en insats för föreningens regelefterlevnad som 
överstiger den högsta basinsatsen, ska revidering av 
insatsen för befolkningsförändring i stället ske vart tionde 
år efter verkställigheten av stämmans beslut. 
 
 
5.7 Insats för föreningens regelefterlevnad  
Om styrelsen befarar, att föreningen eller föreningens 
företag, eller den konsoliderade 
kapitaltäckningssituationen i föreningens företagsgrupp, 
inte kommer att klara lagstadgade krav på minimikapital, 
lägsta tillåtna kapitaltäckning eller befarar styrelsen annan 
liknande brist får en ordinarie eller extra föreningsstämma 
besluta om att medlemmarna ska inbetala en insats för 
föreningens regelefterlevnad. 
Sådant belopp får högst uppgå till skillnaden mellan 
medlemmens redan inbetalda eller tillgodoförda 
medlemsinsatser och det belopp som fastställs som högsta 
tilläggsinsatsnivån på medlemsinsats enligt § 5.2.  
Det av stämman fastställda beloppet skall av 
medlemmarna betalas kontant vid anfordran som insats för 
föreningens regelefterlevnad.  
 
 
5.8 Insatsemission  
Med de begränsningar som anges i vid var tid gällande lag 
om ekonomiska föreningar kan belopp överföras till 
medlemsinsatserna genom insatsemission.  
Sådan insatsemission fördelas proportionellt i förhållande 
till summan av varje medlems inbetalda insatskapital ökat 
med medlemmens genom tidigare insatsemissioner 
tillgodoförda insatser, varvid vid framtagandet av 
beräkningsnyckel för insatsemission justering skall göras 
med beaktande av tredje stycket nedan.  

insatsen, med avseende på befolkning, vart tionde år efter 
styrelsens beslut. 
 
Medlemmens insatskapital, räknat vid beräkningsårets 
början jämförs med den högsta basinsats som kan 
beräknas för medlemmen enligt § 5.2 vid användning av 
invånarantalet vid beräkningsårets början. Belopp som 
överstiger den högsta obligatoriska insatsen för medlem 
högsta bassinsats överförs från medlemmens insatskapital 
till överinsatser. 
Har föreningsstämman med stöd av § 5.7 fastställt att 
medlemmarna ska inbetala en insats för föreningens 
regelefterlevnad som överstiger det för det aktuella året 
beslutade insatsbeloppet ska revidering av insatsen för 
befolkningsförändring i stället ske vart tionde år efter 
verkställigheten av föreningsstämmans beslut. 
 
 
5.7 Insats för föreningens regelefterlevnad  
Om styrelsen befarar, att föreningen eller föreningens 
företag, eller den konsoliderade 
kapitaltäckningssituationen i föreningens företagsgrupp, 
inte kommer att klara lagstadgade krav på minimikapital, 
lägsta tillåtna kapitaltäckning eller befarar styrelsen annan 
liknande brist får en ordinarie eller extra föreningsstämma 
besluta om att medlemmarna ska inbetala en insats för 
föreningens regelefterlevnad. 
Sådant belopp får högst uppgå till skillnaden mellan 
medlemmens redan inbetalda eller tillgodoförda 
medlemsinsatser och det belopp som fastställs som högsta 
insatsbeloppet på medlemsinsats enligt § 5.2.  
Det av föreningsstämman fastställda beloppet ska av 
medlemmarna betalas kontant vid anfordran som insats för 
föreningens regelefterlevnad.  
 
 
5.8 Insatsemission  
Med de begränsningar som anges i vid var tid gällande lag 
om ekonomiska föreningar kan belopp överföras till 
medlemsinsatserna genom insatsemission.  
Sådan insatsemission fördelas proportionellt i förhållande 
till summan av varje medlems inbetalda insatskapital ökat 
med medlemmens genom tidigare insatsemissioner 
tillgodoförda insatser, varvid vid framtagandet av 
beräkningsnyckel för insatsemission justering ska göras 
med beaktande av tredje stycket nedan.  

 
          

        
        

    
          
        

       
        

      
 
 

      
       

    
    

        
       

        
         

  
        

     
        

       
       

        
   

 
 

   
           

       
    

      
        

     
      

      
       

          
       

     
       

      
         



Medlem äger inte rätt att få del av insatsemission som 
beslutas samma räkenskapsår som medlem inträder i 
föreningen. Insatsemission som beslutas räkenskapsåret 
efter det räkenskapsår som medlemmen inträdde i 
föreningen ska medlemmen tillgodoräknas med en 
tolftedel (1/12) för varje månad som denne varit medlem 
under inträdesåret. Den månad varunder medlemskapet 
beviljades räknas som hel månad. Vid utträde eller 
uteslutning ur föreningen tillgodoräknas den utträdande 
eller uteslutna medlemmen insatsemission som beslutas 
senast samman dag som utträdet eller uteslutningen. 
Belopp som överförts till medlemsinsatserna genom 
insatsemissionen får endast utbetalas till medlem vid 
dennes avgång ur föreningen till följd av dennes utträde 
eller uteslutning i den ordning som anges i § 5.10.  
Överlåtelse av andelsrätt som avser insatser som har 
tillgodoförts medlemmen genom en insatsemission till 
någon annan är inte tillåten. 
 
 
5.9 Reducering av insatsbelopp per invånare i vissa fall  
Om antalet invånare i en primärkommun överstiger 90 000 
eller i ett landsting/regionkommun överstiger 200 000, får 
styrelsen, för invånarantal som överstiger denna gräns, 
fastställa att insatsbeloppet per invånare, som skall ligga 
till grund för beräkningen av insatskapitalet, ska vara lägre 
än fastställt högsta insatsbelopp enligt § 5.2, fastställt 
lägsta insatsbelopp enligt § 5.2 eller fastställt insatsbelopp 
vid inträde enligt § 5.3. 
 
5.10 Återbetalning av insats 
Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen skall få 
ut sitt inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda 
insatskapital. Utbetalning av insatskapital skall ske sex 
månader efter avgången.  
Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån 
föreningens behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten 
för avgången uppgjorda balansräkningen därtill förslår 
utan ianspråktagande av reservfond eller 
uppskrivningsfond och att det kan ske utan åsidosättande 
av övriga medlemmars lika rätt. 
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt 
styrelsens bedömning är möjlig att genomföra utan att i 
något väsentligt avseende negativt påverka 
kapitaltäckningssituationen i föreningens företagsgrupp 
eller i föreningens företag eller medföra annan liknande 
brist. 

Medlem äger inte rätt att få del av insatsemission som 
beslutas samma räkenskapsår som medlem inträder i 
föreningen. Insatsemission som beslutas räkenskapsåret 
efter det räkenskapsår som medlemmen inträdde i 
föreningen ska medlemmen tillgodoräknas med en 
tolftedel (1/12) för varje månad som denne varit medlem  
under inträdesåret. Den månad varunder medlemskapet 
beviljades räknas som hel månad. Vid utträde eller 
uteslutning ur föreningen tillgodoräknas den utträdande 
eller uteslutna medlemmen insatsemission som beslutas 
senast samman dag som utträdet eller uteslutningen. 
Belopp som överförts till medlemsinsatserna genom 
insatsemissionen får endast utbetalas till medlem vid 
dennes avgång ur föreningen till följd av dennes utträde 
eller uteslutning i den ordning som anges i § 5.10.  
Överlåtelse av andelsrätt som avser insatser som har 
tillgodoförts medlemmen genom en insatsemission till 
någon annan är inte tillåten. 
 
 
5.9 Reducering av insatsbelopp per invånare i vissa fall  
Om antalet invånare i en primärkommun överstiger 90 000 
eller i en region överstiger 200 000, får styrelsen, för 
invånarantal som överstiger denna gräns, fastställa att 
insatsbeloppet per invånare, som ska ligga till grund för 
beräkningen av insatskapitalet, ska vara lägre än fastställt 
högsta insatsbelopp enligt § 5.2, fastställt lägsta 
insatsbelopp enligt § 5.2 eller fastställt insatsbelopp vid 
inträde enligt § 5.3. 
 
5.10 Återbetalning av insats 
Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen skall få 
ut sitt inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda 
insatskapital. Utbetalning av insatskapital ska ske sex 
månader efter avgången.  
Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån 
föreningens behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten 
för avgången uppgjorda balansräkningen därtill förslår 
utan ianspråktagande av reservfond eller 
uppskrivningsfond och att det kan ske utan åsidosättande 
av övriga medlemmars lika rätt. 
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt 
styrelsens bedömning är möjlig att genomföra utan att i 
något väsentligt avseende negativt påverka 
kapitaltäckningssituationen i föreningens företagsgrupp 

      
        
      

      
       
      

       
         

           
        
      

     
 
 

          
         
        

       
        

         
        

        
     

 
    

         
       

       
    

          
       

      
     

        
     

        
         

     
    

        
 

        
       

      
 



 
 
Vid återbetalning äger föreningen avräkna det belopp som 
erfordras för reglering av förfallna motfordringar från 
föreningen respektive fordringar från föreningens företag. 
 
5.11 Medlems ansvar för föreningens förbindelser 
För föreningens förbindelser ansvarar medlem med sina  
insatser och förfallna men ej betalda insatser och i övrigt 
enligt vad som framgår av separat tecknad 
borgensförbindelse för föreningens företags samtliga 
förpliktelser. 
 

eller i föreningens företag eller medföra annan liknande 
brist. 
Vid återbetalning äger föreningen avräkna det belopp som 
erfordras för reglering av förfallna motfordringar från 
föreningen respektive fordringar från föreningens företag. 
 
5.11 Medlems ansvar för föreningens förbindelser 
För föreningens förbindelser ansvarar medlem med sina  
insatser och förfallna men ej betalda insatser och i övrigt 
enligt vad som framgår av separat tecknad 
borgensförbindelse för föreningens företags samtliga 
förpliktelser. 
 
 

      
        

          
       

     
 

 
   

       
       

      
       

       
        

            
      

          
        

        
        
     

      
        

       
        
         

     
    

        
 

          
         

         
        
          

   
      

 

  

§ 6 Överinsats 
Styrelsen får besluta att medlemmarna får tillskjuta föreningen kapital i form överinsatser. 
Överinsats inräknas inte i den obligatoriska medlemsinsatsen. För överinsatserna gäller i 
övrigt vad föreningslagen och annan tillämplig lag föreskriver och styrelsen beslutar. 
Överinsatser kan också uppkomma genom att medlem på annat sätt deltar med större insats så 
som anges i § 5.2 samt vid justering enligt § 5.6. 



Medlem har rätt att begära återbetalning av hela eller delar av överinsatsen. Återbetalning 
sker fem år efter skriftlig uppsägning av överinsatsen eller den tidigare tidpunkt som styrelsen 
beslutar och endast i den mån föreningens behållna tillgångar vid betalningstidpunkten enligt 
balans-räkningen därtill förslår utan ianspråktagande av reservfond eller uppskrivningsfond 
och det kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt.  

Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt styrelsens bedömning är möjlig att 
genomföra utan att i något väsentligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssituationen i 
föreningens företagsgrupp eller i föreningens företag eller medföra annan liknande brist. 

Om en medlem begär det, får styrelsen besluta att hela eller delar av överinsatsen ska 
överföras till tilläggsinsats i enlighet med § 5.5. Styrelsen får även besluta ianspråkta 
överinsats till högst det belopp som medlem genom föreningsstämmans beslut enligt § 5.7 ska 
betala som insats för föreningens regelefterlevnad.  
Överlåtelse av överinsats är inte tillåten. 

 
§ 7 Förlagsinsatser 
Styrelsen kan besluta att kapital får tillskjutas genom tidsbestämda eller eviga särskilda 
insatser (förlagsinsatser). Efter godkännande av styrelsen, får även andra än medlemmar göra 
sådant tillskott. 

De rättigheter som är förenade med förlagsinsatserna (förlagsandelar) får överlåtas till 
medlemmar eller efter godkännande av styrelsen till andra än medlemmar. Förvärv av 
förlagsandel i strid häremot är ogiltigt. 

Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som enligt den för 
räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan 
avdrag skett för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år 
och till reservfonden avsatts vad som enligt lag måste minst föras dit. 

Företrädesrätten gäller framför såväl återbäring, oavsett om dessa inräknats i årvinsten eller 
ej, som insatsränta och övriga ändamål vartill angivna medel får användas. 

Förekommer förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de 
för ändamålet tillgängliga medlen enligt föreningslagen förslår därtill, utdelning ska utgå på 
förlagsinsatserna enligt vad som framgår av förlagsandelsbevisen inom det högsta beloppet 
som får tillämpas. 
Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från det beslutet 
därom fattats. 

Beslut får fattas om betalning av sista årets/återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats. 

Styrelsen äger besluta vem som ska få tillskjuta förlagsinsats och med vilket belopp samt de 
villkor som utöver vad som ovan sägs ska i varje särskilt fall iakttas. 
  

§ 8 Bevis om insats och förlagsandel 
Föreningen ska utfärda ett bevis om det inbetalda insatskapitalet till medlem samt om 
medlems del i föreningens insatsemission. 



Föreningen ska vidare utfärda förlagsandelsbevis eller om styrelsen så beslutar, låta registrera 
förlagsandelar hos en central värdepappersförvaltare i enlighet med vid var tid gällande lag 
om ekonomiska föreningar. 
  

§ 9 Besluts- och kontrollorgan 

Kommuninvests besluts- och kontrollorgan 
Föreningens besluts- och kontrollorgan är: 

1. Föreningsstämman 
2. Styrelsen 

3. Verkställande direktören 
4. Revisorerna 

För beredning av föreningsstämmans beslut i tillsättandefrågor finns: 

5. Valberedningen i föreningen 
Ingen får samtidigt inneha mer än ett av uppdragen i 2, 3, 4 och 5. 

Anställda i föreningen eller föreningens företag är inte valbara till uppdrag i 2, 4 och 5. 
  

§ 10 Föreningsstämma 
Medlemmarnas rätt att besluta om föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman. 
Varje medlem har en röst. 

Varje medlem ska utse ett ombud och, för ombuds frånvaro ersättare för ombudet, för att 
företräda medlemmen vid föreningsstämma. 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas en gång om året senast under april månad. 
På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller två justeringsmän 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5. Fastställande av dagordning 

6. Information om Kommuninvests – innefattande föreningens företag – verksamhet, 
ekonomi och framtidsplaner 

7. Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag 
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för föreningen och koncernen 

9. Beslut avseende föreningen och koncernen om (i) fastställelse av resultat- och 
balansräkning, (ii) om dispositioner beträffande föreningens och koncernens vinst eller 
förlust enligt de fastställda balansräkenskaperna, samt (iii) om ansvarsfrihet åt 
styrelseledamöterna och verkställande direktören 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, valberedningen i föreningen och revisorerna 



11. Val av styrelse och av styrelsens ordförande samt vice ordförande 

12. Val, i förekommande fall, av revisorer och av revisorssuppleanter 

13. Vart fjärde år räknat från och med ordinarie föreningsstämma 2020, fastställande av 
Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad för kommande fyraårsperiod 

14. Val av valberedning och av ordförande samt vice ordförande i valberedningen i 
föreningen 

15. Val av representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag 

16. Beslut om plats för nästa stämma 
17. Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen och arbetsordning för 

valberedningen i föreningens företag eller i förekommande fall, annat föreningsorgan 
vars arbetsordning ska behandlas av stämman 

18. Förslag från styrelsen 

19. Motioner 

20. Annat ärende som ankommer på stämman enligt vid var tid gällande lag om 
ekonomiska föreningar eller stadgarna. 

Extra föreningsstämma  
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska 
även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel 
av föreningens medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom fjorton (14) dagar från den dag då 
sådan begäran kom till föreningen. 

  
Röstning 
Röstning sker öppet. Val sker med sluten omröstning, om någon begär det. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst utom vid val, då utgången bestäms genom lottning. 
  

Styrelsens deltagande 
Styrelseledamöter ska närvara vid stämmomöten samt har yttrande- och förslagsrätt. 

Person som föreslagits för inval till styrelsen får närvara vid föreningsstämma där fråga om 
val av personen ska förekomma. 

 
Kallelser och andra meddelanden 
Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen. Kallelsen sker genom brev till föreningens 
medlemmar. Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas tidigast fyra (4) veckor före stämman. 
Kallelse ska utfärdas senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma och extra 
föreningsstämma. 

Andra meddelanden till föreningens medlemmar ska också ske genom brev 
 

    



Utomståendes närvaro vid föreningsstämman 

Envar som inte är medlem har rätt att närvara vid förhandlingarna vid föreningsstämman. 

Styrelsen äger besluta om att denna rätt att närvara vid förhandlingarna inte ska tillåtas. 
 
§ 11 Styrelse 

Tillsättning m.m. 
Förslag till styrelsens sammansättning ska beredas i valberedningen, varvid resultatet av de 
allmänna valen i medlemskommunerna ska beaktas i enlighet med riktlinjer som närmare ska 
framgå av arbetsordningen för valberedningen, som även ska innehålla uppgift om vad som i 
övrigt ska beaktas då förslag till styrelse bereds. 
Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst femton (15) styrelseledamöter med lägst 5 och 
högst 15 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie förenings-
stämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma 
ska även utse ordförande och vice ordförande i styrelsen, bland valda styrelseledamöter samt 
fastställa i vilken ordning suppleant ska tjänstgöra om en styrelseledamot är förhindrad att 
inställa sig till ett styrelsesammanträde eller delta vid behandling av visst ärende. 
Till styrelseledamot eller suppleant kan väljas person som är förtroendevald hos medlem. 
Förtroendevald är den som valts till sådant uppdrag som anges i 4 kap 1 § Kommunallagen 
(1991:900), i dess nuvarande eller senare ändrad lydelse. Om föreningsstämman beslutar kan 
dock även annan person i särskilda fall väljas till styrelseledamot eller suppleant. 

En ledamots uppdrag som styrelseledamot gäller intill slutet av nästa års ordinarie 
föreningsstämma, såvida inte uppdraget upphör i förtid till följd av beslut på extra 
föreningsstämma eller genom eget utträde efter begäran om avgång till styrelsen. 

Styrelsens uppgifter och beslutsförhet 
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens 
angelägenheter. I huvudsak ska styrelsen avgöra ärenden av principiell art eller av större 
ekonomisk betydelse. 
Styrelsen ska fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation. 
Styrelsen ska se till att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Har vissa uppgifter delegerats, ska styrelsen handla med omsorg och 
fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. 

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägen-
heter. I huvudsak ska styrelsen avgöra ärenden av principiell art eller av större ekonomisk 
betydelse. Styrelsen ska se till att organisationen beträffande bokföringen och medels-
förvaltningen även innefattar en tillfredställande kontroll. 

Styrelsen ska fastställa en årlig sammanträdesplan innehållande minst två styrelsemöten per 
år. I övrigt äger styrelsens ordförande, en styrelseledamot samt verkställande direktören rätt 
att begära att styrelsen sammankallas. 

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. 



Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem som styrelsen utser. 

Verkställande direktören har rätt att teckna föreningens firma enligt vid var tid gällande lag 
om ekonomiska föreningar. 

Samtliga styrelseledamöter ska kallas till sammanträde. Styrelsen är beslutför då fler än 
hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Den mening för vilken mer än hälften 
av de närvarande röstar gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst utom vid val då utgången bestäms genom lottning. 
Styrelsen ska årligen för framläggande på föreningsstämman ta fram förslag till ägardirektiv 
avseende utövandet av föreningens ägande i föreningens företag. Förslaget till ägardirektiv 
ska ange mål och riktlinjer för verksamhetens bedrivande. 
Styrelsen ska årligen bereda förslag till valberedning i föreningen. 

 Styrelsen ska utse en valberedning för föreningens företag och utse en ordförande i denna 
beredning samt kan utse delegationer, utskott, beredningar eller andra organ som behövs för 
verksamheten. 

Ordinarie föreningsstämma ska fastställa en arbetsordning för arbetet i valberedningen för 
föreningens företag. 

  
Särskilt om suppleanter 
Styrelsens suppleanter ska på samma vis som styrelsens ledamöter kallas till styrelsens 
samtliga sammanträden. Suppleant har såväl närvaro- som yttranderätt vid styrelsens 
sammanträden. 
Ordinarie föreningsstämman beslutar i vilken ordning suppleanter träder in i styrelseledamots 
ställe vid dennes frånvaro från styrelsesammanträden. Till underlag för föreningsstämmans 
beslut ska valberedningen lägga fram förslag om ordningen för suppleanternas inträde vid 
styrelseledamots frånvaro. 

  
§ 12 Verkställande direktör 
Styrelsen ska utse en verkställande direktör. Styrelsen ska årligen fastställa en instruktion för 
verkställande direktören. Styrelsen utövar tillsyn över verkställande direktörens förvaltning. 
Verkställande direktören ska handha den löpande förvaltningen av föreningen i enlighet med 
de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar samt sörja för att föreningens bokföring 
fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande 
sätt. 

Verkställande direktören får, utan styrelsens bemyndigande, i brådskande fall företa åtgärder 
som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är av stor betydelse eller 
osedvanlig beskaffenhet, under förutsättning att styrelsens beslut inte kan avvaktas utan 
väsentlig olägenhet för föreningens verksamhet. 

  
 

 



 

§ 13 Revisorer 

Val av revisorer 
Ordinarie föreningsstämma ska utse dels en auktoriserad revisor, eller ett registrerat 
revisionsbolag, dels två lekmannarevisorer. 

Auktoriserad revisor 
Ordinarie föreningsstämma ska utse en revisor och får utse en revisorssuppleant för tiden intill 
slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. Om samma revisor ska utses på nytt i anslutning till att tiden enligt ovan löper 
ut, får föreningsstämman bestämma att uppdraget ska gälla till slutet av den ordinarie 
föreningsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
Revisor jämte suppleant ska vara auktoriserad. Även registrerat revisionsbolag får utses till 
revisor, varvid huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor. Inför ordinarie 
föreningsstämma, vid vilken beslut om val av auktoriserad revisor eller registrerat 
revisionsbolag ska fattas, ska lekmannarevisorerna lämna förslag till auktoriserad revisor eller 
registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor. 

Lekmannarevisorer 
Ordinarie föreningsstämma ska utse två lekmannarevisorer för tiden intill slutet av den 
ordinarie föreningsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av 
lekmannarevisorer. Inför ordinarie föreningsstämma, vid vilken beslut om val av 
lekmannarevisorer ska fattas, ska valberedningen i enlighet med § 14 lämna förslag till 
lekmannarevisorer. 

Den som utses till lekmannarevisor ska vara eller ha varit förtroendevald hos medlem och ha 
särskild insikt i och erfarenhet av revision, ekonomi- och/eller finansiell verksamhet i 
offentlig sektor. 

Lekmannarevisor ska särskilt granska om verksamheten inom den ekonomiska föreningen 
sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om verksamheten 
bedrivs i enlighet med kommunalrättsliga regler och lagen om ekonomiska föreningar. 
principer för kommunal verksamhet i företagsform. 

Föreningsstämman ska fastställa en arbetsordning med föreskrifter för lekmannarevisorernas 
arbete. 

  
§ 14 Valberedning 
Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i 
tillsättandefrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa 
ärenden. Som anges under § 10 ska på ordinarie föreningsstämma årligen väljas valberedning 
för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av minst 
fem (5) och högst sju (7) åtta (8) ledamöter. Vid ordinarie föreningsstämma utses även 
ordförande samt vice ordförande i valberedningen. 



Styrelsen ska inför ordinarie föreningsstämma lämna förslag till ledamöter i valberedningen 
samt förslag till ordförande samt vice ordförande. Ledamot i valberedningen får inte samtidigt 
vara ledamot eller suppleant i annat förenings- eller dotterföretagsorgan. 
Till ledamot kan väljas person som är förtroendevald hos medlem. Förtroendevald är den som 
valts till sådant uppdrag som anges i 4 kap 1 § Kommunallagen (1991:900), i dess nuvarande 
eller senare ändrad lydelse. Om föreningsstämman beslutar kan även annan person i särskilda 
fall väljas till ledamot. 

Valberedningen har följande uppgifter: 
• att bereda förslag till styrelse, styrelsens ordförande och vice ordförande samt 

ordförande och justerare vid ordinarie föreningsstämma 
• att bereda förslag till arvoden och andra ersättningar 

• att i förekommande fall bereda förslag till lekmannarevisorer 
• att bereda sådana övriga frågor som föreningsstämman beslutat 

Ordinarie föreningsstämma ska fastställa en arbetsordning för valberedningens arbete. 
För beredning av årsstämmornas beslut i tillsättandefrågor i föreningens företag ska det finnas 
en särskild valberedning utsedd av föreningsstyrelsen. 
  

§ 15 Grunder för beräkning av förräntning av insatskapital och återbäring 
Ränta på insatskapital beräknas på summan av inbetalt insatskapital.   

Återbäringen beräknas på respektive medlems affärsvolym i föreningen eller i av föreningen 
hel- eller delägt företag. I medlems affärsvolym ska också inräknas motsvarande affärsvolym 
som är hänförlig till bolag, stiftelse och kommunalförbund för vilken medlemmen tecknat 
borgen.  
Med affärsvolym avses ett ekonomiskt mått som avspeglar hur medlemmarna under 
räkenskapsåret utnyttjat tjänster och annan service, baserat på lånevolym, erlagd ränta, 
ersättning eller annan sådan grund. 
Ny medlem är för första gången berättigad till att ta del av överskott genom ränta på 
insatskapital eller återbäring baserat på affärsvolym genom det beslut som fattas av den 
ordinarie föreningsstämman året efter inträdesåret. 
  

§ 16 Föreningens upplösning 
Föreningen ska träda i likvidation om likvidationsplikt föreligger enligt vid var tid gällande 
lag om ekonomiska föreningar eller om det på föreningsstämman beslutas om frivillig 
likvidation. 
Efter att föreningens verksamhet avvecklats och dess skulder täckts, ska behållningen fördelas 
mellan medlemmarna i förhållande till respektive medlems medlemsinsats varvid även 
insatsemissioner ska beaktas. 
  



§ 17 Tvister 
Skulle mellan föreningen och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör eller medlem 
uppkomna tvist, ska den avgöras i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. Detsamma 
gäller tvist mellan föreningen och före detta medlem, om tvisten gäller medlemskapet eller 
frågor som hänger samman med medlemskapet. 

  

§ 18 Årsredovisning och fördelning av överskott 
Räkenskapsår  
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår. 

Fördelning av överskott  
Fritt eget kapital får, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, disponeras av 
föreningsstämman enligt följande. 

1. Utdelas som förlagsinsatsutdelning enligt § 7. 

Vad som därefter återstår ska 
2. Utdelas som insatsränta på medlemsinsatser enligt § 15, och/eller 

3. Fördelas mellan medlemmarna i form av återbäring baserad på respektive medlems 
affärsvolym enligt § 15, och/eller 

4. Fördelas mellan medlemmarna som insatsemission enligt § 5.8. 

Överskott som inte av föreningsstämman fördelats enligt punkterna 1till 4 ska balanseras i ny 
räkning. 

  
§ 19 Motioner 
Medlem i föreningen kan begära att ett visst ärende ska tas upp vid ordinarie 
föreningsstämma. Det sker genom skriftlig motion till styrelsen senast den 31 januari samma 
år som föreningsstämman hålls. 

Styrelsen ska lägga fram motionen med yttrande till föreningsstämman. 
  

§ 20 Stadgeändring 
Stadgeändring beslutas av föreningsstämman i den ordning som vid var tid gällande lag om 
ekonomiska föreningar föreskriver. 

 
§ 21 Övergångsbestämmelse 

§§ 5.2, 5.3 och 5.6 träder i kraft 2021-01-01. Fram till 2020-12-31 gäller §§ 5.2, 5.3 och 5.6 i 
sin nuvarande utformning. 
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Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad 
Bakgrund 
Vid föreningsstämman ska Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad fastställas.  
 
Förslaget 
Förslaget till Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och 
beslutsregler framgår av bilaga 3. Förslaget är framtaget givet att föreningsstämman 
fastställer förslaget till stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 
Tillsammans med vid var tid gällande lagstiftning och stadgarna, styr Planen och 
riktlinjerna hur föreningsstyrelsen och medlemmarna ska agera vid 
kapitaluppbyggnaden. 
 
Medlemssamråd 
Styrelsens förslag till stadgar, Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med 
riktlinjer och beslutsregler samt Ägardirektiv har redovisats för medlemmarna vid 2020 
års medlemssamråd. Föreslagna förändringar har fått ett brett stöd bland medlemmarna. 
 
Föreningsstyrelsens behandling 
Föreningsstyrelsen behandlade frågan vi möte 2020-03-11 och föreslår att 
föreningsstämman beslutar enligt förslaget nedan. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att stämman beslutar 
 
att fastställa styrelsens förslag till Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med 
riktlinjer och rekommendationer samt att lägga densamma till handlingarna. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren  
Ordförande   Verkställande direktör 
 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
 

2020-03-26 
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med riktlinjer och beslutsordning 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreningsstämman 2015-04-16 har fastställt riktlinjerna och beslutsordningen i avsnitt 5. Planen har senast fastställts 
av styrelsen 2020-03-11. 2019-03-06. Den reviderade planen redovisades för och fastställdes av föreningsstämman 
2020-04-16. 2019-04-11. 
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1. Sammanfattning 
Detta dokument benämnt ”Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med 
riktlinjer och beslutsordning” innehåller styrelsens föreningens plan för 
kapitaluppbyggnad under en kapitaliseringsperiod om fyra år med verkan från och med 
den 1 januari 2021 (”Kapitaliseringsperioden”). Planen avser att enligt föreningens 
stadgar utgöra grund för beräkning av föreningsmedlemmarnas obligatoriska 
medlemsinsatser under Kapitaliseringsperiodenenen. samt vissa riktlinjer som 
stämmorna beslutet åren 2015 till 2020.  

2. Syfte och bakgrund 
Efter finanskrisen som inleddes år 2008, har Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Kommuninvest” eller ”Föreningen”) medvetet valt att förstärka bygga upp 
Föreningens kapitalbas., så att f Förmågan att klara finansiella störningar har därmed 
förbättrats. Detta har varit en naturlig utveckling för oss och övriga aktörer i sektorn 
efter finanskrisen.  
 
Sedan vår egen kapitaluppbyggnad inleddes, har Baselkommittén föreslagit en rad 
åtgärder och krav i syfte att rusta den finansiella sektorn i syfte att försöka undvika 
framtida kriser. Kommitténs förslag har i stora delar omvandlats till bindande lag-
stiftning genom EU-förordning och direktiv. De nya reglerna har trätt i kraft omedelbart 
eller införs efter olika långa övergångstider. 
 
Kommuninvest klarar redan nu de flesta av de nya minimikrav som ställs upp.  
 
Kravet på en viss minsta kapitalstorlek i förhållande till balansräkningens storlek 
(Leverage Ratio eller bruttosoliditetsgrad) innebär dock att kapitalets storlek har ökats 
väsentligt de senaste åren.  
 
Kommuninvest har under flera år bedrivit ett omfattande påverkansarbete såväl 
nationellt som i Europeiska Unionen som har syftat till att få till stånd en reglering som 
är anpassad till vår roll och vårt uppdrag från den svenska kommunsektorn. 
 
Europeiska Parlamentet, Rådet och Kommissionen har under våren 2019 beslutat nu, 
enligt de uppgifter vi har, kommit överens beslutat om vilka kapitalkrav som ska ställas 
på verksamheter som finansierar offentliga investeringar, så kallade offentliga 
utvecklingskreditinstitut (public development credit institutions). Kommuninvest ingår i 
denna grupp, vilket innebär att bruttosoliditetskravet på EU-nivå och nationell nivå är 
anpassat till den verksamhet som Kommuninvest självt och genom bolag 
(”Koncernen”) bedriver. Anpassningen sker genom att all utlåning undantas i 
beräkningen av bruttoexponeringsbeloppet. När förslagen realiseras kommer dDet 
formella kravet på viss lägsta bruttosoliditet är att vara anpassat till den verksamhet vi 
bedriver. Då kommer Kommuninvest själv kan nu kunna ta ansvar för att kapital och 
verksamhet matchar varandra och själva fatta beslut om hur stort kapital som behövs.  
 
Föreningens styrelse har tidigare uttalat att Kommuninvest ska bygga upp ett kapital 
som motsvarar 1,50 procents bruttosoliditetsgrad, räknat på samtliga exponeringar 
inklusive utlåningen. Detta krav tas bort i och med fastställandet av detta dokument 
samt ändringar i Ägardirektiv. Målet bygger alltså på antagandet att framtida regelverk 
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är anpassat för organisationer med ett offentligt uppdrag med lågt risktagande. Den 
nationellt ansvariga myndigheten – Finansinspektionen – har utifrån den fastställda EU-
lagstiftningen lagt fast ett kapitalkrav på Koncernen. Finansinspektionen bedömer att 
Koncernen fortsatt har ett behov av att hålla kapital mot risken för alltför låg 
bruttosoliditet. Finansinspektionen bedömer att Koncernen har ett kapitalbehov 
motsvarande 1,0 procent i bruttosoliditet.  
 
Eftersom den slutliga regelutformningen inte ännu är definitiv genom beslut i 
Europeiska Parlamentet, är det styrelsens uppfattning att målsättningen för kapitalets 
storlek tillsvidare ska ligga fast. En eventuell revidering av kapitalmålet kan ske. 
 
Kapitalplanen visar att den prognosticerade bruttosoliditetsgraden ligger över 1,5 procent 
fram till 2020 med nuvarande basantaganden.  Därtill överträffar Koncernen med god 
marginal också det förväntade legala bruttosoliditetskravet på 3 procent exklusive utlåning 
under samtliga år i prognosperioden (se IKLU för Kommuninvest Ekonomisk Förening). 
Vid utgången av 2018 var bruttosoliditeten 1,74 procent då utlåningen inte räknats av och 
11,2 procent om utlåningen räknats av. 
 
Denna plan med riktlinjer syftar till att visa hur styrelsen vill verka för att nödvändig 
kapitaluppbyggnad ska klaras samt om och när styrelsen i vissa fall ska inhämta 
föreningsstämmans godkännande för viss åtgärd i denna process. 
 
Denna plan med riktlinjer kompletterar därigenom den yttre ram för 
kapitaluppbyggnaden som stadgarna utgör och preciserar vilka belopp på obligatorisk 
medlemsinsats som medlemmarna ansvarar för.  
 

3. Förutsättningar 
Planen för kapitaluppbyggnaden redovisas i avsnitt 4. Den bygger på följande viktigare 
förutsättningar. 
 
• Den bruttosoliditetsgrad1 som Koncernen och Bolaget ska uppnå från den 1 januari 

2020 är 1,0 procent. 
• Planen ska av säkerhetsskäl ange hur Kommuninvest kan komma att agera om 

kravet på bruttosoliditet för Koncernen blir högre än 1,0 procent eller om andra 
regulativa bestämmelser ställer krav på högre på medlemmarna i form av ökade 
medlemsinsatser. 

• De antaganden om framtida tillgångsvärde som beräkningen av bruttosoliditet 
bygger på, utgår från Koncernens och Bolagets nu gällande kapitalplan och interna 
kapitalutvärdering. 

• Om den faktiska utvecklingen av Koncernens utlåning eller andra delar som ska 
inräknas i Koncernens institutets totala exponeringsmått förändras så att kapitalet i 
absoluta tal behöver vara större än vad som anges i avsnitt 4, ska den planerade 
kapitaluppbyggnaden, efter stämmobeslut, revideras i motsvarande grad. 

4. Planen 
4.1 Kapitalstorlek och tidpunkter 
                                                 
1 ”kapitalmått” dividerat med ”institutets totala exponeringsmått”. 
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Koncernen ska ha ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna samt lagstadgade 
kapitalkrav uppfylls samt att tillräckliga tidsmarginaler finns för föreningsmedlemmarna 
att besluta om kapitaltillskott till Föreningen. 

Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kreditmarknadsbolaget”) ska ha ett kapitalmål 
som säkerställer att såväl interna samt lagstadgade kapitalkrav uppfylls. Med beaktande 
av värdena i nu gällande kapitalplan innebär det att det kapital som minst behövs vid 
utgången av 2020 är 7,3 miljarder kronor. 

4.2 Kapitaliseringsperiod 
I stadgarna anges att en kapitaliseringsperiod omfattar fyra år, vilket innebär att 
föreningsstämman vart fjärde år beslutar om beloppen för medlemmarnas insatser. I 
stadgarna anges vidare att föreningsstämman ska besluta om fastställande av en Plan för 
Kommuninvests kapitaluppbyggnad. I Planen ska framgå vilka insatsbelopp som ska 
gälla under kommande kapitaliseringsperiod. Utgångspunkten är att stadgarna, i sin 
utformning fram till 2020-04-16, gäller för krav på kapitalinsats från nuvarande och nya 
medlemmar fram till och med utgången av år 2020.  
 
För primärkommuner gäller nivån på insatskapital för åren 2021 - 2024 följande: 
 
År 2021 1000 kr/invånare 
År 2022 1100 kr/invånare 
År 2023 1200 kr/invånare 
År 2024 1300 kr/invånare 
 
För regioner gäller nivån på insatskapital för åren 2021 – 2024 följande (stadgarna 
anger att regionerna ska betala motsvarande en femtedel av nivån för 
primärkommunerna): 
 
År 2021 200 kr/invånare 
År 2022 220 kr/invånare 
År 2023 240 kr/invånare 
År 2024 260 kr/invånare 
 
4.32 Kapitalsammansättning i Föreningen respektive Kreditmarknadsbolaget 
Kapitalet i Föreningen kan bl.a. bestå av följande delar: 
 
- Medlemsinsatser vid inträde som medlem och därefter inbetalda insatsformer samt 
insatser som uppkommit genom överföring av vinstmedel till insatserna genom 
insatsemissioner. Denna del ska utgöra huvuddelen av kapitalet. 
- Tidigare överskott som balanserats. 
 
Huvuddelen av kapitalet ska bestå av inbetalda obligatoriska medlemsinsatser och 
tidigare överskott. 
 
Nuvarande stadgar rörande insatskapitalets storlek, möjlighet för medlemmarna att göra 
särskilda insatser och föreslagen återbetalning av förlagslån med samtidig möjlighet för 
medlemmarna att sätta in motsvarande kapital i Föreningen är tillräckliga åtgärder 
rörande kapitalstorleken för att Kommuninvest ska kunna fortsatt bedriva verksamheten 
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utifrån nuvarande uppdrag och med nuvarande affärsmodell. intill dess Europeiska 
Unionen definitivt beslutat vad som ska gälla framöver.  
 
Kapitalet i Kreditmarknadsbolaget kan bl.a. bestå av följande delar: 
 
- Aktiekapital som genom riktade nyemissioner till föreningen ökas med i första hand 
de medel som inflyter i föreningen som insatser från medlemmarna. Aktiekapitaldelen 
ska utgöra huvuddelen av kapitalet. 
- Tidigare överskott som balanserats. 
- Andra kapitalinstrument som får räknas som övrigt primärkapital. Tillhandahålls av 
Föreningen. 
 
4.43 Om antagandena om utlåning m.m. ändras 
Om den faktiska utvecklingen av Koncernens utlåning eller andra delar som ska 
inräknas i institutets det totala exponeringsmått förändras så att kapitalet i absoluta tal 
behöver vara större än vad som anges i avsnitt 4.1, ska den planerade kapital-
uppbyggnaden revideras upp i motsvarande grad.  
 
Minskar det totala exponeringsmåttet under de kommande åren, ska den nu planerade 
nödvändiga kapitaluppbyggnaden normalt ändå inte minskas. Styrelsen kan, enligt § 5.2 
i stadgarna, besluta om lägre nivå på den obligatoriska medlemsinsatsen än den nivå 
som anges i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad ett angivet år. 
 
 
4.4 Om kapitalet inte ökar nog snabbt upp till 1,5 procent 
En stor andel av medlemmarna har under 2015 till 2018 utnyttjat stadgarnas möjlighet 
att fullgöra hela eller stora delar av den högsta insatsnivån för att få de fördelar som 
följer av detta. Det finns även en önskan om att få fortsatta möjligheter placera medel i 
särskilda insatser eller i andra kapitalformer.  
 
Skulle, mot förmodan, den förväntade kapitaluppbyggnaden dra ut på tiden så att 
gruppens lagstadgade skyldighet att hålla en viss kapitalnivå kan riskeras, planerar 
styrelsen att initiera den obligatoriska procedur för kapitalinbetalning, som anges i  
stadgarna (se nedan avsnitt 5.3). 
 
4.5 Om kravet på bruttosoliditet fastställs till en högre nivå än 1,0 procent 
Om kravet för bruttosoliditet fastställs till en högre nivå än 1,0 procent är följande 
kapitalkomponenter tillgängliga: 
 
- Medlemsinsatser vid inträde som medlem och därefter inbetalda insatsformer som 
kompletteras genom särskilt beslut att påkalla att medlemmar som ännu inte uppnått den 
högsta insatsnivån måste betala resterande insats omgående. 
- Ökad resultatnivå. 
- Andra kapitalinstrument från medlemmarna.  
- Kapitalinstrument från andra än medlemmarna (se nedan i avsnitt 5.3). 
 
4.4 Om ytterligare former för kapitaluppbyggnad 
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Om den ökning av kapitalet som anges i denna plan inte förslår eller ska användas, 
återstår kan följande vägar för anpassning av till det tillgängliga kapitalets storlek 
användas: 
 
- Ändring av stadgarna för att ytterligare höja beloppet för den högsta insatsnivån och 
ett beslut om att påkalla medlemmarnas inbetalning upp till den nya nivån (se nedan i 
avsnitt 5.3). 
- Reducering av verksamheten för att anpassa tillgångsvolymen till tillgängligt kapital 
(se nedan i avsnitt 5.3). 
- Avveckling av hela verksamheten under ordnade former (se nedan i avsnitt 5.3). 
 
 

5 Riktlinjer och beslutsregler2 
5.1 Föreningen och Kreditmarknadsbolaget 
Det är Kommuninvest Ekonomisk förening som primärt ansvarar för att 
kapitalanskaffningen för uppbyggnaden av kapitalnivån i Koncernen gruppen kommer 
till stånd. De medel som ökar Föreningens medlemskapital eller inflyter som 
medlemsinsatser, används för att förvärva nyemitterade aktier i Kreditmarknadsbolaget. 
 
Förlagslån eller andra kapitalinstrument som upptas av föreningen och som får räknas 
som övrigt primärkapital, används helt för motsvarande förvärv av aktier i eller för 
vidareutlåning till kreditmarknadsbolaget. 
 
I övrigt regleras Kreditmarknadsbolaget genom ägardirektiv som årligen fastställs. 
 
5.2 Uppdrag till styrelsen och rapportering till kommande föreningsstämmor 
Styrelsen Styrelsen har ansvaret för att kapitaluppbyggnaden genomförs. Den ska se till 
att Koncernen och Bolaget gruppen uppfyller den finansiella lagstiftningens 
minimikrav. 
 
Styrelsen rapporterar i Föreningens årsredovisningar och i andra former om hur 
kapitaluppbyggnaden faktiskt framskrider. 
 
Styrelsen upprättar och ajourhåller en denna Plan för Kommuninvests 
kapitaluppbyggnaden. Om styrelsen finner skäl att förändra den plan som beskrivs i 
avsnitt 4 ovan ska information lämnas vid kommande föreningsstämmor och i andra 
former direkt till föreningsmedlemmarna då styrelsen finner det lämpligt. Styrelsen ska 
även rapportera om den, enligt § 5.2 i stadgarna, beslutat om lägre nivå på den 
obligatoriska medlemsinsatsen än den nivå som anges i Plan för Kommuninvests 
kapitaluppbyggnad ett angivet år. 
 
5.3 Beslut som ska fattas av föreningsstämman 
När det gäller kapitaluppbyggnaden ska föreningsstämman (ordinarie och eventuell 
extrastämma): 
 

                                                 
2 Riktlinjer och beslutsregler i avsnitt 5 har fastställts av ordinarie föreningsstämmorna 2015 till 2018. 
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• Fatta alla de beslut som ankommer på föreningsstämman enligt lagen om ekonomisk 
förening samt gällande stadgar. Det betyder exempelvis: 

o Fastställa nya stadgar och eventuella ändringar av dessa. 
o Besluta om kapitalinbetalning enligt stadgarnas avsnitt 5.7 ”insats för 

föreningens regelefterlevnad”. 
o Fastställa Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. 

 
• På styrelsens förslag besluta om 

o Insatser i form av förlagsinsatser ska få utges till andra än medlemmarna och 
de företag som får låna av Kommuninvest, svenska kommuner eller regioner 
som ännu inte blivit medlemmar samt Sveriges Kommuner och Landsting 
Regioner. 

o Verksamheten långsiktigt ska reduceras eller avvecklas på grund av att 
Föreningen eller Koncernen gruppen inte kan (eller önskar) klarar att 
uppfylla lagstadgade krav på kapital. 

 
Övriga beslut rörande kapitaluppbyggnaden fattas av styrelsen eller av den/dem som 
styrelsen uppdragit åt att fatta beslut i viss fråga. 
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Ägardirektiv år 2020 för Kommuninvest i Sverige AB 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska föreningsstyrelsen varje år 
utarbeta förslag till ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB, att fastställas av 
stämman.  
 
I bilaga 4 redovisas Ägardirektiv 2020. I bilaga 4a framgår förändringar i förhållande 
till Ägardirektiv 2019. 
 
Ett nytt uppdrag föreslås i form av att bolaget ska beakta ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet i hela sin verksamhet, både vad gäller direkt och indirekt 
påverkan. Utöver detta är den viktigaste föreslagna ändringen att bruttosoliditetskravet 
ersätts med att bolaget ska ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna som 
lagstadgade kapitalkrav uppfylls. 
 
Uppdraget om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet görs även i ägardirektivet 
till Kommuninvest fastighets AB. 
 
Föreningsstyrelsen behandlade förslaget till nytt ägardirektiv 2020-03-11. Förslaget är 
framtaget givet att föreningsstämman fastställer förslaget till stadgar för Kommuninvest 
Ekonomisk förening. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att stämman beslutar 
 
att fastställa förslaget till ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB samt 
 
att uppdra till föreningens representant att vid den ordinarie årsstämman i 
Kommuninvest i Sverige AB besluta att det fastställda ägardirektivet ska tillämpas i 
bolaget. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Göran Färm   Ulf Bengtsson 
Ordförande   Styrelsens sekreterare 

2020-03-26 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta direktiv har fastställts på Kommuninvests stämmor den 16 april 2020. 
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Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB 
 
1. Inledning 
I detta ägardirektiv formuleras ramarna för den verksamhet som Kommuninvest 
Ekonomisk förening – nedan kallad ”Föreningen” uppdragit åt styrelsen i sitt helägda 
dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB – nedan kallat ”Bolaget” att ansvara för.   
 
Föreningens styrelse ansvarar för att ett förslag till ägardirektiv utarbetas varje år. Som 
ett led i beredningen av direktivförslaget ges Bolagets styrelse tillfälle att yttra sig över 
förslaget.  
 
Förslaget presenteras och diskuteras därefter vid de årliga medlemssamråden och 
föreläggs - efter föreningsstyrelsens slutbearbetning - föreningsstämman som fastställer 
det och uppdrar till föreningens representant vid den ordinarie årsstämman i Bolaget att 
besluta att det fastställda direktivet ska tillämpas i Bolaget. 
 
Direktivet omfattar även den verksamhet som Föreningen bedriver inom ramen för de 
företag som Föreningen från tid till annan kontrollerar – nedan gemensamt kallade 
”Koncernen”. 
 
Utöver den reglering som ägardirektivet utgör, finns en rad lagar, förordningar m.m. 
som riksdagen eller olika myndigheter fastställt för finansiell verksamhet och som 
Bolaget har att verka inom. Direktivets riktlinjer avser att reglera vissa områden där 
samhället inte tillhandahåller handlingsregler eller att - inom ramen för externa normer - 
precisera hur verksamheten i Bolaget ska ordnas. Referenser till de externa reglerna 
görs endast undantagsvis för att förenkla direktivtexten eller för att definiera begrepp. 
 
2. Uppdrag 
Föreningens roll som samhällsnyttig kommungäld beskrivs i den av Föreningen 
fastställda1 visionen och verksamhetsidén. Bolaget ska inom Koncernen verka för att 
visionen och verksamhetsidén förverkligas. 
 
Bolaget ska regelbundet låta utvärdera hur nöjda kunderna är med verksamheten. 
 
Bolaget ska beakta ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i hela sin verksamhet, 
både vad gäller direkt och indirekt påverkan. I detta ingår att beakta de Globala målen 
för hållbar utveckling (Agenda 2030) samt att erbjuda tjänster och produkter som möter 
medlemmars och kunders behov i detta avseende. 
  
 

                                                 
 
 
1 Föreningsstämman 2013-04-18 fastställde en gemensam vision och verksamhetsidé för Föreningen och 
dess företag. 
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3.  Bolagets service till föreningen 
Bolaget ska tillhandahålla Föreningen följande tjänster: 
 
- sekreterarfunktion, 
- framtagande av beslutsunderlag, 
- medlemsrekrytering, beredning av ansökningar och uppföljning i medlemsfrågor, 
- ekonomisk redovisning och administration i övrigt, 
- handha föreningens likvida medel2, motta betalningar för Föreningens räkning och 
ombesörja att de utbetalningar som beordras av Föreningen verkställs,  
- bereda föreningsstyrelsens ställningstaganden i arbetet med att förbättra de allmänna 
villkoren för den kommunala sektorns finansieringsverksamhet, 
- produktion av medlemstidningen Dialog och koordinering och arrangerande av 
Föreningens evenemang, 
- utarbeta, upprätthålla och uppdatera en plan för återhämtning av koncernens/ 
företagsgruppens finansiella ställning efter det att en tänkt kraftig försämring inträffat, 
- ha kontroll över och ansvara för att såväl Bolaget som Föreningen uppfyller kraven i 
vid var tid gällande dataskyddslagstiftning, bl.a. Dataskyddsförordningen (GDPR), 
- personella resurser för framtagande av underlag, statistisk bearbetning, spridning av 
resultat och andra nödvändiga åtgärder för att Föreningen ska klara de 
kunskapsområden som beskrivs i avsnitt 10.3.1. 
 
4.                   Ekonomiskt resultat 
Bolagets operativa resultat ska vara positivt.  
 
Bolagets operativa resultat ska täcka Föreningens verksamhetskostnad i den mån 
Föreningens egna intäkter inte förslår samt ge möjlighet till förräntning av 
medlemmarnas insatskapital. 
 
Det resultatkrav som anges ovan ska i allt väsentligt uppnås genom en tillräcklig 
marginal i den ordinarie utlåningsverksamheten samt genom god kostnadskontroll. 
 
5. Kapitalkrav 
Föreningen har huvudansvaret för kapitaluppbyggnaden i Koncernen och att såväl 
interna som lagstadgade kapitalkrav kan uppnås. 
 
Bolaget ska ha ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna som lagstadgade 
kapitalkrav uppfylls. 

 
 
                                                 
 
 
2 I avräkning på Bolagets konton eller placerat i sådana instrument och volymer som är tillåtna för 
Bolaget. 
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6. Kreditgivning 
6.1 Förmåga att försörja sektorn med krediter 
Bolaget ska söka säkerställa att medlemmarnas behov av finansiering kan tillgodoses. 
Bolagets likviditetsreserver ska anpassas till detta. I avsnitt 7 anges en miniminivå för 
likviditeten. 
 
6.2 Kreditprövning vid utlåning 
Utgångspunkten är att Bolaget ska bevilja medlemmarna och deras företag deras 
normala behov av krediter. 
 
Kreditgivningen ska ske inom ramen för den kommunala kompetensen. Låneändamål 
som beslutats av fullmäktigeförsamling ska anses vara kompetensenlig och sund. 
 
Utlåning ska ske inom ramen för en av Bolaget fastställd koncernlimit. Den ska omfatta 
medlemmen och de företag som kontrolleras och garanteras av medlemmen.  
 
Bolaget ska ha en modell för analys av medlemmarnas och dess företags finansiella 
situation och en policy för kreditgivning. De ska baseras på grundprincipen att en 
exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska 
staten.  
 
Modellen och policyn ska baseras på de riktlinjer som beskrivs i bilaga till detta 
direktiv. När Bolagets styrelse beslutar om ändringar i modellen eller policyn ska detta 
rapporteras i enlighet med avsnitt 11. 
 
6.3 Villkor i utlåningsverksamheten 
Utgångspunkten är att Bolaget vid varje tidpunkt ska erbjuda medlemmarna och dess 
företag lån till likvärdiga villkor, dock får prissättningen differentieras när så är 
motiverat ur marknadssynpunkt, medlemmens bidrag till Föreningens kapitalisering, 
avser utlåning för tydligt definierade hållbara ändamål eller beror på skillnader i 
Bolagets kostnader för olika lån. 
 
 
 
 
7. Risker 
7.1 Grundläggande syn på risk  
Bolaget får inte bedriva sådana verksamheter som innebär att risknivån överstiger vad 
som hade varit tillåtet risktagande för en medlem enligt kommunallagen. 
 
Bolagets risker ska vara små och får inte i något fall vara större än nödvändigt för att 
uppnå syftet med verksamheten och tillämpningen av dessa ägardirektiv. Den totala 
risknivån får inte äventyra Bolagets finansiella situation. 
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7.2 Total risknivå i Bolaget 
I den IKLU-rapport (Intern kapital-och likviditetsutvärdering) som fastställs av 
Föreningen för Koncernen och därefter prövats av Finansinspektionen, anges en 
beräknad total risknivå för vart och ett av åren under den aktuella planperioden. 
 
Verksamhetsförändringar som innebär en väsentlig ökning av Bolagets kapital- eller 
likviditetsbehov och som inte omfattas av den senaste IKLU-rapporten får inte 
genomföras inom Bolaget utan föreningsstyrelsens godkännande. 
 
Befaras kapital- eller likviditetsbehovet öka på grund av ändrad lagstiftning eller annan 
orsak som Bolaget inte råder över, ska detta rapporteras i enlighet med avsnitt 11. 
 
7.3 Specifikt om enskilda riskområden 
7.3.1 Kreditrisk 
Bolaget ska ha en modell för analys av motparter. Bolagets styrelse ska fastställa vilka 
motparter som är tillåtna att ingå avtal med och vilka limiter som ska gälla för dessa. 
 
Ändras kreditrisken för en befintlig motpart, så att den inte längre är godkänd för nya 
avtal, ska rapportering ske enligt avsnitt 11. 
 
7.3.2 Likviditetsrisk 
Bolagets styrelse ska årligen pröva och fastställa hur stor likviditet som erfordras i 
verksamheten. Bolaget ska ha en likviditetsberedskap som gör det möjligt att tillgodose 
medlemmarnas behov av finansiering, även under perioder av likviditetspåverkande 
stress. 
 
 
 
 
8. Riktlinjer för löner och ersättningar 
8.1 Löner 
Bolaget ska ha en dokumenterad lönepolicy omfattande alla anställda i Bolaget, förutom 
VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen. Bolaget ska tillämpa 
marknadsmässiga löner, dock inte vara löneledande. 
 
Löneersättningen ska bestå av fast lön och ha sin grund i utförda prestationer med 
beaktande av verksamhetens utveckling och finansiella mål. 
 
 
8.2 Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören m.fl. 
Bolagets styrelse ska inom ramen för ”Riktlinjer för ersättning och andra anställnings-
villkor för VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen” som framgår 
av bilaga till detta direktiv, besluta om ersättningar och övriga anställningsvillkor för 
dessa befattningshavare. 
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Vad gäller anställning och entledigande av VD och vice VD ska Bolagets styrelse 
samråda med Föreningens styrelse innan Bolaget beslutar i ärendet. 
 
 
9. Etiska riktlinjer 
9.1 Hållbarhet 
Bolaget ska bidra till en hållbar utveckling av samhället. Bidraget avser både direkt 
miljöbelastning från den egna verksamheten och indirekt miljöbelastning vid 
finansiering, placering och kreditgivning. Utgångspunkten för miljöarbetet är dels de 
Globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) dels FN:s miljöprogram för 
finansiella institutioner3. 
 
9.2 Representation mm 
Bolaget ska följa Kommuninvests Policy för representation som fastställts av 
föreningsstyrelsen. 
 
Vid extern representation ska Bolaget agera i enlighet med den praxis som gäller på den 
aktuella marknaden eller i det aktuella landet. 
 
Vad gäller intern representation ska Bolaget följa de regler och värderingar som gäller 
för kommunal representation samt ovan angivna policy. 
 
Kostnader för resor, hotellvistelser m.m. ska präglas av måttfullhet och Bolaget ska 
välja de alternativ som är ändamålsenliga och förenliga med Kommuninvests ställning 
och anseende. 
 
10. Övriga direktiv 
10.1 Kod för bolagsstyrning etc. 
Svensk kod för bolagsstyrning omfattar inte Bolaget. Särarten bedöms vara sådan att 
Koden och Principer för styrning av kommun och regionägda bolag inte heller ska 
tillämpas. 
 
10.2 Ansvarsförsäkring i Bolaget m.fl. företag 
Bolaget ska teckna och vidmakthålla en styrelse- och VD-ansvarsförsäkring som 
omfattar styrelseledamöter och vd i Bolaget, Föreningen, Kommuninvest fastighets AB 
samt i förekommande fall andra företag som kontrolleras av någon av de uppräknade 
enheterna. Försäkringsskyddet för angivna företag ska lägst uppgå till lägst 300 
miljoner kronor. 
 
 
 

                                                 
 
 
3 United Nations Environment Program Finance Initiative. 
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10.3 Kunskap om finansieringsfrågor och utveckling av produkter och tjänster  
10.3.1 Kunskap om kommunala finansieringsfrågor  
Föreningen ansvarar för att regelbundet följa upp kommunsektorns investeringar, 
låneskuld och skuldförvaltning och ombesörja att kunskapen sprids till sektorns 
företrädare samt andra intressenter. Föreningen ska även samverka med akademiska 
institutioner för att bidra till att bredda och fördjupa den akademiska forskningen 
rörande kommunala finansieringsfrågor. 
 
10.3.2 Utveckling av produkter och tjänster 
Bolaget äger självt besluta om inriktning och omfattning på produkt och tjänste-
utveckling. För det fall Föreningen önskar initiera visst utvecklingsarbete anges detta i 
direktivet.  
 
10.4 Särskilda uppdrag m.m. för visst år 
Inget särskilt uppdrag för 2020. 
 
10.5 Arkivmyndighet 
Alla kommunägda företag ska ha en arkivmyndighet. Arkivmyndighet för Bolaget är 
den medlem i föreningen som medlemskommunerna och medlemsregionerna 
överenskommit genom beslut på föreningsstämma. 
 
10.6 Ägardirektiv för dotterföretag mm 
Bedriver Bolaget verksamhet inom ramen för företag som Bolaget självt kontrollerar 
ska Bolaget tillse att ägardirektiv upprättas och fastställs för detta företag.  
 
11. Rapportering 
Bolagets styrelse rapporterar till Föreningens styrelse om väsentliga händelser i 
verksamheten samt om hur risker och ekonomi utvecklas. 
 
Rapporteringen ska minst ha det innehåll och den periodicitet som Föreningens styrelse 
fastställer i en Rapportplan. 
 
12. Internrevision 
Det ska finnas en internrevisionsfunktion för Föreningen och Bolaget. Föreningen 
beslutar om vilken gemensam konsult som ska väljas. Respektive styrelse beslutar 
självständigt om revisionsplanering och andra uppdrag till internrevisor samt om 
utformning av rapportering och arbetsformer i övrig inom respektive företag. 
Kostnaderna för internrevisionsinsatserna i fördelas mellan företagen baserat på det 
nedlagda arbetet. 
 
 
 
13. Särskild beslutsordning i vissa fall 
Uppkommer fråga om att göra avsteg från dessa direktiv, förändra ägandet i eller bilda/ 
avveckla dotterbolag eller intressebolag eller om Bolaget överväger att föra ut någon 
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väsentlig del av verksamheten, eller lämna uppdrag att utföra sådan verksamhet, till 
annan utom Bolaget, ska samråd först ske med Föreningens styrelse som kan besluta att 
frågan ska hänskjutas för beslut på bolagsstämma i Bolaget. 
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Bilaga till ägardirektiv 
 
 

Riktlinjer för analysmodell och policy för kreditgivning 
Grundläggande synsätt 
Analysmodellen och policyn för kreditgivning ska baseras på grundprincipen att en 
exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska 
staten.  
 
Svenska kommuner upprätthåller av tradition principen om att vara en ansvarstagande 
ägare. Kommunägda företag som drabbats av tillfälliga ekonomiska problem eller som 
drivits inom områden som inte kan finansieras med försäljningsintäkter, erhåller 
regelmässigt löpande driftbidrag eller kapitaltillskott av olika slag. Vid Bolagets 
limitsättning för kommunkoncernens företag ska detta tillmätas stor betydelse i 
kombination med att kommuners egna goda kreditvärdighet som via borgensåtagande 
för de egna företagens lån överförs till företagen. Kreditrisken vid utlåning till ett 
kommunägt företag ska därför anses vara mycket låg. 
 
Analysmodellen ska vila både på kvantitativa och kvalitativa grunder 
Det finns inte någon enkel modell som alltid kan användas för att bedöma en medlem 
och gränserna för kreditgivningen till en medlem. Analysmodellen måste vila både på 
kvantitativa och kvalitativa grunder, där sedvanliga ekonomiska mått, kompletteras med 
annan information om kommunen och dess ledning för bästa möjliga helhetsbedömning,  
 
Likabehandling och transparens 
Kreditgivningen och limitsättningen ska bygga på en metod som är tydlig och 
transparant så att den garanterar likabehandling av medlemmarna. 
 
Prövning av låneändamål, kompetensenlighet och sundhet 
Utlåning till kommun eller kommunägt bolag ska anses kompetensenlig och sund om en 
medlems fullmäktigeförsamling  
 
• godkänt låneändamålet när kommunen är låntagare 
• godkänt ändamålet med borgen till eget företag som är låntagare, 
• i enlighet med kommunallagen beretts tillfälle att ta ställning till bolagsbeslut av 

betydelse/vikt och som innebär att upplåning ska ske. 
 
När Bolaget prövar om medlemsföretag kan kreditgodkännas, ska kommunallagens 
föreskrift om att fullmäktige ska fastställa att det kommunala ändamålet anses uppfyllt 
om fullmäktige fastställt bolagsordningens ändamål. Övrig prövning av rubricerade 
aspekter som kan behövas, sker enligt relevant lagstiftning eller myndighetsföreskrift. 
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Utlåningslimiter och prövning av kredit 
Styrelsen ska fastställa en utlåningslimit för varje kommunkoncern bestående av 
kommunen och dess företag. 
 
Varje koncernlimit ska baseras på en normallimit som kan ökas eller minskas genom 
särskilt beslut. Beslut som innebär avsteg från normallimiten ska föregås av en särskild 
utredning. Metoden för särskilda utredningar ska läggas fast i en analysmodell. 
 
Innan Bolaget beslutar att bevilja en kredit ska kreditrisken prövas enligt vid var tid 
gällande bestämmelser.  
 
Vid utlåning till en kommun prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av limit för 
kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning avräknas 
från limiten då kredit beviljas. Utlåning till kommun sker utan säkerhet. 
 
Vid utlåning till ett kommunägt företag prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av 
limit för kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning 
avräknas från limiten då kredit beviljas. Utlåning till företag får endast ske mot borgen 
från ägarkommunen.  
 
Kostnaden för ökad övervakning av medlemmar med ekonomiska problem etc. 
Föranleder en medlems eller medlemmens företagsekonomiska utveckling att Bolaget 
beslutat om särskilda åtgärder för att följa upp eller stödja medlemmen i en fördjupad 
dialog, ska kostnaden för Bolagets åtgärder bäras av den berörda medlemmen.  
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Bilaga till ägardirektiv 
 
 
Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD, vice VD och 
övriga medlemmar i verkställande ledningen 
Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande 
direktören (VD) och vice verkställande direktören (VVD) och övriga medlemmar i 
verkställande ledningen för Kommuninvest i Sverige AB, nedan kallat bolaget. 
 
Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts 
av årsstämman och för ändringar i befintliga avtal som görs därefter. 
 
Principer för ersättningar och andra anställningsvillkor 
Grundprincipen är att ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara marknads-
mässiga, bestå av enbart fast lön och baseras på den anställdes prestationer. I 
årsredovisningen ska anges totala ersättningar och förmåner. 
 
Villkoren för ickemonetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag 
Medlemmarna i verkställande ledningen har rätt till sedvanliga ickemonetära förmåner 
och företagshälsovård i enlighet med bolagets policy. 
 
VD har även rätt till förmånsbil. 
 
Bolaget åtar sig att betala en premiebestämd pensionsförsäkringslösning för VD 
motsvarande 30 % av lönesumman. Övriga följer ITP-plan. 
 
För VD och VVD är uppsägningstiden från bolagets sida sex månader. Vid uppsägning 
från bolagets sida är VD och VVD berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande 18 
månader. Avgångsvederlag utgår inte om uppsägningen grundar sig på brott eller 
försummelse i tjänsteutövningen. Bolaget äger rätt att avräkna inkomster av tjänst jämte 
andra beräkningsbara förmåner som VD eller VVD uppbär från annan anställning eller 
näringsverksamhet under den tjugofyramånadersperiod som följer efter uppsägningen. 
Vid uppsägning från individens sida är uppsägningstiden sex månader. 
 
För övriga medlemmar i verkställande ledning gäller reglerna om uppsägning i vid varje 
tid gällande kollektivavtal.  
 
Styrelsens beslutsfattande om lön och andra anställningsvillkor 
Bolagets styrelse ska besluta om lön och övriga villkor för VD, VVD och övriga 
medlemmar i verkställande ledningen. 
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Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB 
 

1. Inledning 
I detta ägardirektiv formuleras ramarna för den verksamhet som Kommuninvest 

ekonomisk förening – nedan kallad ”Föreningen” uppdragit åt styrelsen i sitt helägda 

dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB – nedan kallat ”Bolaget” att ansvara för.   

 

Föreningens styrelse ansvarar för att ett förslag till ägardirektiv utarbetas varje år. Som 

ett led i beredningen av direktivförslaget ges bolagetsBolagets styrelse tillfälle att yttra 

sig över förslaget.  

 

Förslaget presenteras och diskuteras därefter vid de årliga medlemssamråden och 

föreläggs - efter föreningsstyrelsens slutbearbetning - föreningsstämman som fastställer 

det och uppdrar till föreningens representant vid den ordinarie årsstämman i Bolaget att 

besluta att det fastställda direktivet ska tillämpas i bolagetBolaget. 

 

Direktivet omfattar även den verksamhet som BolagetFöreningen bedriver inom ramen 

för de företag som BolagetFöreningen från tid till annan kontrollerar. – nedan 

gemensamt kallade ”Koncernen”. 

 

Utöver den reglering som ägardirektivet utgör, finns en rad lagar, förordningar m.m. 

som riksdagen eller olika myndigheter fastställt för finansiell verksamhet och som 

Bolaget har att verka inom. Direktivets riktlinjer avser att reglera vissa områden där 

samhället inte tillhandahåller handlingsregler eller att - inom ramen för externa normer - 

precisera hur verksamheten i KommuninvestBolaget ska ordnas. Referenser till de 

externa reglerna görs endast undantagsvis för att förenkla direktivtexten eller för att 

definiera begrepp. 

 

2. Uppdrag 
KommuninvestsFöreningens roll som samhällsnyttig kommungäld beskrivs i den av 

Föreningen fastställda1 visionen och verksamhetsidén. Bolaget ska inom 

koncernenKoncernen verka för att visionen och verksamhetsidén förverkligas. 

 

Bolaget ska regelbundet låta utvärdera hur nöjda kunderna är med verksamheten. 

 

Bolaget ska beakta ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i hela sin verksamhet, 

både vad gäller direkt och indirekt påverkan. I detta ingår att beakta de Globala målen 

för hållbar utveckling (Agenda 2030) samt att erbjuda tjänster och produkter som möter 

medlemmars och kunders behov i detta avseende. 

  

                                                 

 

 
1 Föreningsstämman 2013-04-18 fastställde en gemensam vision och verksamhetsidé för 

föreningenFöreningen och föreningensdess företag. 
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3.  Bolagets service till föreningen 
Bolaget ska tillhandahålla Föreningen följande tjänster: 

 

- sekreterarfunktion, 

- framtagande av beslutsunderlag, 

- medlemsrekrytering, beredning av ansökningar och uppföljning i medlemsfrågor, 

- ekonomisk redovisning och administration i övrigt, 

- handha föreningens likvida medel2, motta betalningar för föreningensFöreningens 

räkning och ombesörja att de utbetalningar som beordras av föreningenFöreningen 

verkställs,  

- bereda föreningsstyrelsens ställningstaganden i arbetet med att förbättra de allmänna 

villkoren för den kommunala sektorns finansieringsverksamhet, samt 

- produktion av medlemstidningen Dialog och koordinering och arrangerande av 

föreningensFöreningens evenemang, 

- utarbeta, upprätthålla och uppdatera en plan för återhämtning av koncernens/ 

företagsgruppens finansiella ställning efter det att en tänkt kraftig försämring inträffat, 

- ha kontroll över och ansvara för att såväl Bolaget som Föreningen uppfyller kraven i 

vid var tid gällande dataskyddslagstiftning, bl.a. Dataskyddsförordningen (GDPR), 

- personella resurser för framtagande av underlag, statistisk bearbetning, spridning av 

resultat och andra nödvändiga åtgärder för att föreningenFöreningen ska klara de 

kunskapsområden som beskrivs i avsnitt 10.3.1. 

 

4.                   Ekonomiskt resultat 
Bolagets operativa resultat ska vara positivt.  
 

Bolagets operativa resultat ska täcka föreningensFöreningens verksamhetskostnad i den 

mån föreningensFöreningens egna intäkter inte förslår samt ge möjlighet till förräntning 

av medlemmarnas insatskapital. 

 

Det resultatkrav som anges ovan ska i allt väsentligt uppnås genom en tillräcklig 

marginal i den ordinarie utlåningsverksamheten samt genom god kostnadskontroll. 

 
5. KonsolideringKapitalkrav 
Föreningen har huvudansvaret för kapitaluppbyggnaden i koncernenKoncernen och att 

såväl interna som lagstadgade bruttosoliditetskravkapitalkrav kan uppnås . 

                                                 

 

 
2 I avräkning på bolagetsBolagets konton eller placerat i sådana instrument och volymer som är tillåtna 

för bolagetBolaget. 

 



Sida 4/12 
 

 

Svenska kommuner och landstingregioner i samverkan 

Bolaget ska uppnå en bruttosoliditetsgrad där summan av primärkapital uttryckt i 

procent av tillgångsvärde m.m. enligt gällande beräkningsmetod för soliditetsgrad3 vid 

2019 års utgång uppgår till lägst 1,50 procent. 

Bolaget ska ha ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna som lagstadgade 

kapitalkrav uppfylls. 

 

 

 

6. Kreditgivning 
6.1 Förmåga att försörja sektorn med krediter 

Bolaget ska söka säkerställa att medlemmarnas behov av finansiering kan tillgodoses. 

Bolagets likviditetsreserver ska anpassas till detta. I avsnitt 7 anges en miniminivå för 

likviditeten. 

 

6.2 Kreditprövning vid utlåning 

Utgångspunkten är att Bolaget ska bevilja medlemmarna och deras företag deras 

normala behov av krediter. 

 

Kreditgivningen ska ske inom ramen för den kommunala kompetensen. Låneändamål 

som beslutats av fullmäktigeförsamling ska anses vara kompetensenlig och sund. 

 

Utlåning ska ske inom ramen för en av bolagetBolaget fastställd koncernlimit. Den ska 

omfatta medlemmen och de företag som kontrolleras och garanteras av medlemmen.  

 

Bolaget ska ha en modell för analys av medlemmarnas och företagensdess företags 

finansiella situation och en policy för kreditgivning. De ska baseras på grundprincipen 

att en exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot 

svenska staten.  

 

Modellen och policyn ska baseras på de riktlinjer som beskrivs i bilaga till detta 

direktiv. När Bolagets styrelse beslutar om ändringar i modellen eller policyn ska detta 

rapporteras i enlighet med avsnitt 11. 

 

6.3 Villkor i utlåningsverksamheten 

Utgångspunkten är att bolagetBolaget vid varje tidpunkt ska erbjuda 

kundernamedlemmarna och dess företag lån till likvärdiga villkor, dock får 

prissättningen differentieras när så är motiverat ur marknadssynpunkt, medlemmens 

bidrag till föreningensFöreningens kapitalisering, avser utlåning för tydligt definierade 

hållbara ändamål eller beror på skillnader i bolagetsBolagets kostnader för olika lån. 

 

                                                 

 

 
3 Fastställs nya gynnsammare lagregler och/eller beräkningsmetoder ska det interna minimikravet på 

bruttosoliditet ändock vara 1,50 procent under 2019 beräknat enligt nuvarande regler. 
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7. Risker 
7.1 Grundläggande syn på risk  

Bolaget får inte bedriva sådana verksamheter som innebär att risknivån överstiger vad 

som hade varit tillåtet risktagande för en medlem enligt kommunallagen. 

 

Bolagets risker ska vara små och får inte i något fall vara större än nödvändigt för att 

uppnå syftet med verksamheten och tillämpningen av dessa ägardirektiv. Den totala 

risknivån får inte äventyra Bolagets finansiella situation. 

 

7.2 Total risknivå i Bolaget 

I den IKLU-rapport (Intern kapital-och likviditetsutvärdering) som fastställs av Bolaget 

och för Kommuninvestgruppen av Föreningen för Koncernen och därefter prövats av 

Finans-inspektionenFinansinspektionen, anges en beräknad total risknivå för vart och 

ett av åren under den aktuella planperioden. 

 

Verksamhetsförändringar som innebär en väsentlig ökning av Bolagets kapital- eller 

likviditetsbehov och som inte omfattas av den senaste IKLU-rapporten får ej, om inte 

särskilda skäl föreligger, genomföras inom Bolaget utan samråd med 

föreningsstyrelsenföreningsstyrelsens godkännande. 

 

Befaras kapital- eller likviditetsbehovet öka på grund av ändrad lagstiftning eller annan 

orsak som Bolaget inte råder över, ska detta rapporteras i enlighet med avsnitt 11. 

 

 

7.3 Specifikt om enskilda riskområden 

7.3.1 Kreditrisk 

Bolaget ska ha en modell för analys av motparter. Bolagets styrelse ska fastställa vilka 

motparter som är tillåtna att ingå avtal med och vilka limiter som ska gälla för dessa. 

 

Ändras kreditrisken för en befintlig motpart, så att den inte längre är godkänd för nya 

avtal, ska rapportering ske enligt avsnitt 11. 

 

7.3.2 Likviditetsrisk 

Bolagets styrelse ska årligen pröva och fastställa hur stor likviditet som erfordras i 

verksamheten. Bolaget ska ha en likviditetsberedskap som gör det möjligt att tillgodose 

medlemmarnas behov av finansiering, även under perioder av likviditetspåverkande 

stress. 

 

Likviditetsbehovet ska baseras på de värden som anges i den IKLU-rapport som 

fastställs av Bolaget och för Kommuninvestgruppen av Föreningen och därefter prövas 

av Finansinspektionen. 
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8. Riktlinjer för löner och ersättningar 
8.1 Löner 

Bolaget ska ha en dokumenterad lönepolicy omfattande alla anställda i Bolaget, förutom 

VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen. Bolaget ska tillämpa 

marknadsmässiga löner, dock inte vara löneledande. 

 

Löneersättningen ska bestå av fast lön och ha sin grund i utförda prestationer med 

beaktande av verksamhetens utveckling och finansiella mål. 

 

 

8.2 Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören m.fl. 

Bolagets styrelse ska inom ramen för ”Riktlinjer för ersättning och andra anställnings-

villkor för VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen” som framgår 

av bilaga till detta direktiv, besluta om ersättningar och övriga anställningsvillkor för 

dessa befattningshavare. 

 

Vad gäller anställning och entledigande av VD och vice VD ska Bolagets styrelse 

samråda med Föreningens styrelse innan Bolaget beslutar i ärendet. 

 

 

9. Etiska riktlinjer 
9.1 Hållbarhet 

Bolaget ska bidra till en hållbar utveckling av samhället genom att minska den egna 

miljöbelastningen. Ambitionen gäller. Bidraget avser både direkt miljöbelastning från 

den egna verksamheten och indirekt miljöbelastning vid finansiering, placering och 

kredit-givning.kreditgivning. Utgångspunkten för miljöarbetet är dels de Globala målen 

för hållbar utveckling (Agenda 2030) dels FN:s miljöprogram för finansiella 

institutioner4. 

 

9.2 Representation mm 

Bolaget ska följa Kommuninvests Policy för representation som fastställts av 

föreningsstyrelsen. 

 

Vid extern representation ska Bolaget agera i enlighet med den praxis som gäller på den 

aktuella marknaden eller i det aktuella landet. 

 

Vad gäller intern representation ska Bolaget följa de regler och värderingar som gäller 

för kommunal representation samt ovan angivna policy. 

 

                                                 

 

 
4 United Nations Environment Program Finance Initiative. 
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Kostnader för resor, hotellvistelser m.m. ska präglas av måttfullhet och Bolaget ska 

välja de alternativ som är ändamålsenliga och förenliga med Kommuninvests ställning 

och anseende. 

 

10. Övriga direktiv 
10.1 Kod för bolagsstyrning etc. 
Svensk kod för bolagsstyrning omfattar inte Bolaget. Särarten bedöms vara sådan att 

Koden och Principer för styrning av kommun och regionägda landstingsägda bolag inte 

heller ska tillämpas. 

 

10.2 Ansvarsförsäkring i Bolaget m.fl. företag 

Bolaget ska teckna och vidmakthålla en styrelse- och vdVD-ansvarsförsäkring som 

omfattar styrelseledamöter och vd i Bolaget, Föreningen, Kommuninvest fastighets AB 

samt i förekommande fall andra företag som kontrolleras av någon av de uppräknade 

enheterna. Försäkringsskyddet för angivna företag ska lägst uppgå till lägst 300 

miljoner kronor. 

 

 

 

10.3 Kunskap om finansieringsfrågor och utveckling av produkter och tjänster  

10.3.1 Kunskap om kommunala finansieringsfrågor  

Föreningen ansvarar för att regelbundet följa upp kommunsektorns investeringar, 

låneskuld och skuldförvaltning och ombesörja att kunskapen sprids till sektorns 

företrädare samt andra intressenter. Föreningen ska även samverka med akademiska 

institutioner för att bidra till att bredda och fördjupa den akademiska forskningen 

rörande kommunala finansieringsfrågor från samma tidpunkt. 

 

10.3.2 Utveckling av produkter och tjänster 

Utifrån Föreningens uppdrag äger Bolaget attäger självt besluta om inriktning och 

omfattning på produkt och tjänsteutvecklingtjänste-utveckling. För det fall Föreningen 

önskar initiera visst utvecklingsarbete anges detta i direktivet.  
 

 

10.4 Särskilda uppdrag m.m. för visst år 

Inget särskilt uppdrag för 20192020. 

 

10.5 Arkivmyndighet 

Alla kommunägda företag ska ha en arkivmyndighet. Arkivmyndighet för Bolaget är 

den medlem i föreningen som medlemskommunerna och medlemsregionerna 

överenskommit genom beslut på föreningsstämma. 

 

10.6 Ägardirektiv för dotterföretag mm 

Bedriver Bolaget verksamhet inom ramen för företag som Bolaget självt kontrollerar 

ska Bolaget tillse att ägardirektiv upprättas och fastställs för detta företag.  
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11. Rapportering 
Bolagets styrelse rapporterar till Föreningens styrelse om väsentliga händelser i 

verksamheten samt om hur risker och ekonomi utvecklas. 

 

Rapporteringen ska minst ha det innehåll och den periodicitet som Föreningens styrelse 

fastställer i en Rapportplan. 

 

12. Internrevision 
Det ska finnas en internrevisionsfunktion för Föreningen och Bolaget. Föreningen 

beslutar om vilken gemensam konsult som ska väljas. Respektive styrelse beslutar 

självständigt om revisionsplanering och andra uppdrag till internrevisor samt om 

utformning av rapportering och arbetsformer i övrig inom respektive företag. 

Kostnaderna för internrevisionsinsatserna i fördelas mellan företagen baserat på det 

nedlagda arbetet. 

 

 

 
13. Särskild beslutsordning i vissa fall 
Uppkommer fråga om att göra avsteg från dessa direktiv, förändra ägandet i eller bilda/ 

avveckla dotterbolag eller intressebolag eller om Bolaget överväger att föra ut någon 

väsentlig del av verksamheten, eller lämna uppdrag att utföra sådan verksamhet, till 

annan utom Bolaget, ska samråd först ske med Föreningens styrelse som kan besluta att 

frågan ska hänskjutas för beslut till stämmapå bolagsstämma i Bolaget. 
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Riktlinjer för analysmodell och policy för kreditgivning 
Grundläggande synsätt 

Analysmodellen och policyn för kreditgivning ska baseras på grundprincipen att en 

exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska 

staten.  

 

Svenska kommuner upprätthåller av tradition principen om att vara en ansvarstagande 

ägare. Kommunägda företag som drabbats av tillfälliga ekonomiska problem eller som 

drivits inom områden som inte kan finansieras med försäljningsintäkter, erhåller 

regelmässigt löpande driftbidrag eller kapitaltillskott av olika slag. Vid Bolagets 

limitsättning för kommunkoncernenkommunkoncernens företag ska detta tillmätas stor 

betydelse i kombination med att kommuners egna goda kreditvärdighet som via 

borgensåtagande för de egna företagens lån överförs till företagen. Kreditrisken vid 

utlåning till ett kommunägt företag ska därför anses vara mycket låg. 

 

Analysmodellen ska vila både på kvantitativa och kvalitativa grunder 

Det finns inte någon enkel modell som alltid kan användas för att bedöma en medlem 

och gränserna för kreditgivningen till en medlem. Analysmodellen måste vila både på 

kvantitativa och kvalitativa grunder, där sedvanliga ekonomiska mått, kompletteras med 

annan information om kommunen och dess ledning för bästa möjliga helhetsbedömning,  
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Likabehandling och transparens 

Kreditgivningen och limitsättningen ska bygga på en metod som är tydlig och 

transparant så att den garanterar likabehandling av medlemmarna. 

 

Prövning av låneändamål, kompetensenlighet och sundhet 

Utlåning till kommun eller kommunägt bolag ska anses kompetensenlig och sund om en 

medlems fullmäktigeförsamling  

 

• godkänt låneändamålet när kommunen är låntagare 

• godkänt ändamålet med borgen till eget företag som är låntagare, 

• i enlighet med kommunallagen beretts tillfälle att ta ställning till bolags 

beslutbolagsbeslut av betydelse/vikt och som innebär att upplåning ska ske. 

 

När Bolaget prövar om medlems företagmedlemsföretag kan kreditgodkännas, ska 

kommunallagens föreskrift om att fullmäktige ska fastställa att det kommunala 

ändamålet anses uppfyllt om fullmäktige fastställt bolagsordningens ändamål. Övrig 

prövning av rubricerade aspekter som kan behövas, sker enligt relevant lagstiftning eller 

myndighets föreskrift.myndighetsföreskrift. 

 

 

 

 

Utlåningslimiter och prövning av kredit 

Styrelsen ska fastställa en utlåningslimit för varje kommunkoncern bestående av 

kommunen och dess företag. 

 

Varje koncernlimit ska baseras på en normallimit som kan ökas eller minskas genom 

särskilt beslut. Beslut som innebär avsteg från normallimiten ska föregås av en särskild 

utredning. Metoden för särskilda utredningar ska läggas fast i en analysmodell. 

 

Innan Bolaget beslutar att bevilja en kredit ska det enligt lag pröva kreditrisken prövas 

enligt vid var tid gällande bestämmelser.  

 

Vid utlåning till en kommun prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av limit för 

kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning avräknas 

från limiten då kredit beviljas. Utlåning till kommun sker utan säkerhet. 

 

Vid utlåning till ett kommunägt företag prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av 

limit för kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning 

avräknas från limiten då kredit beviljas. Utlåning till företag får endast ske mot borgen 

från ägarkommunen.  

 

Kostnaden för ökad övervakning av medlemmar med ekonomiska problem etc. 

Föranleder en medlems eller medlemmens företags ekonomiskaföretagsekonomiska 

utveckling att Bolaget beslutat om särskilda åtgärder för att följa upp eller stödja 
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medlemmen i en fördjupad dialog, ska kostnaden för Bolagets åtgärder bäras av den 

berörda medlemmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga till ägardirektiv 

 

 

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD, vice VD och 
övriga medlemmar i verkställande ledningen 
Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande 

direktören (VD) och vice verkställande direktören (VVD) och övriga medlemmar i 

verkställande ledningen för Kommuninvest i Sverige AB, nedan kallat bolaget. 

 

Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts 

av årsstämman och för ändringar i befintliga avtal som görs därefter. 

 

Principer för ersättningar och andra anställningsvillkor 

Grundprincipen är att ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara marknads-

mässiga, bestå av enbart fast lön och baseras på hans eller hennesden anställdes 

prestationer. I års-redovisningenårsredovisningen ska anges totala ersättningar och 

förmåner. 

 

Villkoren för ickemonetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag 
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Medlemmarna i verkställande ledningen har rätt till sedvanliga ickemonetära förmåner 

och företagshälsovård i enlighet med bolagets policy. 

 

VD har även rätt till förmånsbil. 

 

Bolaget åtar sig att betala en premiebestämd pensionsförsäkringslösning för VD 

motsvarande 30 % av lönesumman. Övriga följer ITP-plan. 

 

För VD och VVD är uppsägningstiden från bolagets sida sex månader. Vid uppsägning 

från bolagets sida är VD och VVD berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande 18 

månader. Avgångsvederlag utgår inte om uppsägningen grundar sig på brott eller 

försummelse i tjänsteutövningen. Bolaget äger rätt att avräkna inkomster av tjänst jämte 

andra beräkningsbara förmåner som VD eller VVD uppbär från annan anställning eller 

näringsverksamhet under den tjugofyramånadersperiod som följer efter uppsägningen. 

Vid uppsägning från individens sida är uppsägningstiden sex månader. 

 

För övriga medlemmar i verkställande ledning gäller reglerna om uppsägning i vid varje 

tid gällande kollektivavtal.  

 

Styrelsens beslutsfattande om lön och andra anställningsvillkor 

Bolagets styrelse ska besluta om lön och övriga villkor för VD, VVD och övriga 

medlemmar i verkställande ledningen. 
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Avveckling av förlagslån 
 
Bakgrund 
Den 30 november 2010 upptog föreningen ett förlagslån på 1 miljard kronor som 
vidareutlånades till bolaget från samma tidpunkt. Enligt de då gällande reglerna fick det 
eviga förlagslånet klassas som supplementärt kapital och inräknas i bolagets kapitalbas. 
Vid denna tid reglerades inte föreningens kapitalanskaffning av den finansiella 
lagstiftningen. Lagstiftningen gällde bara bolaget. 
 
Nuvarande lagstiftning ställer nya mer långtgående kriterier för vilka typer av 
instrument som ska få räknas in i kapitalbasen. Utan att här gå in på några detaljer, kan 
vi konstatera att Kommuninvests förlagslån från medlemmarna till Föreningen inte 
uppfyller de nya kraven. 
 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) har därför i samråd med Föreningen återbetalt 
det tidigare eviga förlagslånet mellan Föreningen och Bolaget och Föreningen har i 
stället förvärvat nya aktier i bolaget. Detta genomfördes år 2017. Till detta bidrog även 
att skattelagstiftningen också har ändrats så att bolaget inte längre får göra skatteavdrag 
för räntorna på lånet. 
 
I nuläget återstår därför bara förlagslånet från medlemmarna till Föreningen. Efter några 
år av övergångsregler får förlagslånet från och med 2019 inte till någon del inräknas i 
kapitalbasen för Kommuninvestkoncernen.  
 
En viktig förutsättning för att föreslå föreningsstämman en avveckling av förlagslånet är 
förstås om Föreningen har rätt att lösa förlagslånet i förtid. Avsnittet i lånevillkoren som 
reglerar detta har följande lydelse: 
 
”Lånet får alltid återbetalas eller återköpas om Emittentens [dvs. föreningens] 
förlagslån, daterat den 30 november 2010 (”Förlagslånet”), återbetalas eller återköps av 
Kommuninvest Sverige AB (”Bolaget”). Om Lånet återbetalas eller återköps skall 
Emittenten iaktta 60 dagars uppsägningstid.” 
 
Således har föreningen enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid eftersom 
korresponderade förlagslån mellan Föreningen och Bolaget är uppsagt och avvecklat. 
 
 
 
 

2020-03-26 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Medlemssamråden 
Medlemssamråden 2019 och 2020 har behandlat frågan om förlagslånet och dess 
framtid. Förslaget att avveckla förlagslånet har fått ett brett stöd bland medlemmarna. 
 
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. De erbjuds 
efter föreningsstämmans beslut om avveckling och 60 dagars uppsägningstid att 
omedelbart inbetala motsvarande belopp som insatskapital till Kommuninvest 
Ekonomisk förening. 
 
Bedömning är att föreningen har den likviditet som behövs för att kontant återbetala 
förlagslånet. 
 
Föreningsstyrelsens behandling 
Föreningsstyrelsen behandlade frågan på mötet 2020-03-11 och föreslår att stämman 
beslutar enligt förslag. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att enligt gällande lånevillkor i förtid avveckla det 30-åriga förlagslån som 
Kommuninvest Ekonomisk förening år 2010 upptog från dåvarande medlemmar till ett 
sammantaget belopp av 1 miljard kronor, samt 
 
att kontant återbetala förlagslånet till samtliga långivare. 
 
Föreningsstämman noterar att information lämnats 
 
att medlemmar som tecknat förlagslån medges, enligt föreningens stadgar § 6, vid 
avveckling av förlagslånet, att inbetala motsvarande medlemmens andel av förlagslånet 
till Kommuninvest Ekonomisk förening som insatskapital.  
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande    Verkställande direktör 
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Årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport 
Bakgrund 
Styrelsens förslag till årsredovisning för Kommuninvest Ekonomisk förening och 
Kommuninvestkoncernen för år 2019 bifogas. 
Av bilagan framgår även revisionsberättelsen på sidorna 102 - 104 och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport på sidan 105. 
Årsredovisningen distribueras i pappersform till medlemmarna tillsammans med övriga 
stämmohandlingar och finns tillgänglig för nedladdning från www.kommuninvest.se.  
 
Separata tryckta exemplar av årsredovisningen utdelas sedan 2013 inte längre i 
anslutning till stämman. 
 
Föreningens styrelse behandlade förslaget till årsredovisning 2020-03-11. 
 
Förslag till beslut rörande årsredovisningen 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2019 för föreningen och 
koncernen, samt 
att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen. 
 
Revisionsberättelse och granskningsrapport 
Vi hänvisar till revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Av 
revisionsberättelsen framgår revisorns uttalanden om föreslagen vinstdisposition samt 
frågan om ansvarsfrihet. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
 

2020-03-26 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Tillsammans för  
bättre villkor

Kommun invests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv 
finansiering till sina medlemmar och  kunder – svenska  

kommuner, regioner,  kommunala bolag och  
andra kommunala aktörer. 

Grundidé
Tillsammans lånar kommuner och  

regioner tryggare och  billigare än var och en 
för sig. Tillsammans kan  kommun sektorn också 

öka sin kompetens inom finansförvaltning.

278
+ 12

Kommun invest ägs av 278 kommuner  
och 12 regioner.

407  
Mdkr

Utlåningen till medlemmarna uppgick till 
407 mdkr vid utgången av 2019.

Kommun invest i Sverige 
AB har högsta möjliga 

 kredit betyg, AAA/Aaa, 
och stabila utsikter.

Gröna lån
Gröna lån  

introducerades 2015  
för finansiering av miljö- 

och klimatrelaterade 
investeringar. Sedan 

 lanseringen har volymen 
Gröna lån ökat till 

63  miljarder kronor.Organisation  
med tydlig  

rollfördelning
Kommun invest består av två delar.  
Kommun invest ekonomisk förening 

(Föreningen) och kredit marknadsbolaget  
Kommun invest i Sverige AB (Bolaget). 

Kommun invest ekonomisk förening
Administrerar medlemskap  

och solidarisk borgen. 

Styrelsen består av politiker från  
kommuner och regioner.

Kommun invest i Sverige AB 
Bedriver den finansiella verksamheten  

med  upplåning, likviditetsförvaltning  
och utlåning.

Styrelsen består av personer med  
kompetens inom bland annat offentlig  

förvaltning, kapitalmarknad och 
affärsutveckling.

Vår vision
Kommun invest ska vara världens bästa 

organisation för kommunal finansförvaltning. 
Vi finansierar de svenska lokala och regionala 
sektorernas utveckling och investeringar för 

ett gott och hållbart samhälle.

Start 1986 
Sedan starten 1986 har Kommun invest   
bidragit till att sänka kommun sektorns 

upplåningskostnader med mång miljard belopp.  
Det har i slut änden gynnat  medborgarna som  
fått ta del av en förbättrad samhälls service  

på både lokal och regional nivå.

AAA

Aaa
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Utlåningen passerade 400 mdkr 
Under 2019 passerade Kommuninvests utlåning 400 mdkr. Utlåningen  
ökade både till större och mindre kommuner, samt både till kommuner med och 
utan egna marknadsprogram. Ökningen är störst bland kommuner med egna 
marknadsprogram, vilket kan tolkas som att Kommuninvests prissättning varit 
attraktiv. Under 2019 bedöms sektorns skuld ökat med 9,9 procent, vilket ligger 
över de senaste tio årens genomsnitt på 7,1 procent. Orsaken till den ökade  
upplåningen är ett stort investeringsbehov på grund av bland annat befolk-
ningstillväxt och underhållsbehov. Detta tillsammans med att konjunkturen 
mattas av och ökande kostnaderna i kommunerna ger behov av lånefinansiering 
av investeringar.

Gröna lån når 10 procent av utlåningen
Den starka efterfrågan på Gröna lån fortsatte under 2019. Vid årets slut hade 
volymen beviljade Gröna lån ökat till 63,1 (39,5) mdkr, avseende 346 (232) 
investeringsprojekt i 150 (109) kommuner och regioner. Volymen utbetalda  
Gröna lån ökade till 41,0 (26,2) mdkr, vilket motsvarade 10,1 (7,4) procent  
av Kommuninvests totala utlåning.

Höjt ESG-betyg  
från två institut
Kommuninvest höjde under året sitt så  
kallade ESG-betyg från instituten ISS-
Oekom och Sustainalytics. Betyget från 
ISS-Oekom höjdes med två steg, till B–; 
Sustainalytics gav ett ESG-betyg om  
9.1, i kategorin ”försumbar ESG-risk”. 
Resultaten visar att Kommuninvest anses 
tillhöra den grupp av finansiella institutioner 
vars verksamhet är minst exponerad för 
hållbarhetsrisker.

KI Finans  
utvecklas 
Under året har Kommuninvest fortsatt sitt 
arbete med att förenkla för våra kunder 
genom vidareutveckling av bland annat 
applikationen för signering i KI Finans 
som möjliggör för våra kunder att signera 
låneavtal med mobilt BankID. Tjänsten 
erbjuds nu till samtliga kommuner, regioner 
och helägda bolag. KI Offert, där kunden 
kan begära en digital offertförfrågan från 
Kommuninvest, har under året utvecklats 
vidare i samråd med våra kunder och  
byggts på så förfrågningar nu automatiskt 
registreras i våra interna system och en 
offert skapas baserat på kundens önske-
mål. Fler funktioner, bland dem affärs - 
avslut direkt i KI Finans, utvecklas och  
lanseras under 2020.

Viktiga händelser 
under året

Under 2019 växte Kommuninvests totala utlåning till över  
400 miljarder kronor och andelen Gröna lån fortsatte öka. Tack vare låga  
hållbarhetsrisker i verksamheten fick Kommuninvest höjda ESG-betyg  

från två hållbarhetsutvärderare. Därtill utvecklades KI Finans och  
KI Offert med nya funktioner för att underlätta för kunderna.

Gröna lån har finansierat Svealandstrafikens biogas-bussar

4 Kommuninvest ekonomisk förening, org� nr� 716453-2074 Årsredovisning 2019

KOMMUNINVEST I KORTHET



FLERÅRSÖVERSIKT KOMMUN INVEST-KONCERNEN
2019 2018 2017 2016 2015

Balansomslutning, mdkr 471,3 417,2 357,0 361,7 340,6

Utlåning (redovisat värde), mdkr 408,2 355,7 310,1 277,0 254,4

Årets resultat, mnkr 353,8 718,1 1 075,9 358,8 689,9

Medlemmar, totalt 290 288 288 286 280

varav kommuner 278 277 277 275 272

varav regioner 12 11 11 11 8

Kärnprimärkapitalrelation1, % 128,2 187,7 218,0 106,6 46,2

Primärkapitalrelation2, % 128,2 187,7 218,0 106,6 46,2

Total kapitalrelation3, % 128,2 192,8 231,4 117,6 56,9

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR4, % 1,59 1,74 1,82 1,60 0,90

1) Kärnprimärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 36–37 och not 2.
2) Primärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 36–37 och not 2.
3) Total kapitalbas i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 36–37 och not 2.
4) Primärkapital i relation till totala tillgångar och åtaganden (exponeringar). Se vidare sidan 37 och not 2.

Gröna obligationer 8 (5) %

Svenskt  certifikatprogram 1 (1) %

Uridashi 2 (3) %

Bankloan 0 (0) %

Euro-commercial paper 4 (3) %

Private Placements 2 (4) %

Svenskt  
obligationsprogram  

52 (49) %

Benchmarkupplåning,  
övriga valutor  

31 (35) %

UPPLÅNINGSPORTFÖLJ  
PER  PROGRAM

MARKNADS ANDELAR,   
KOMMUNAL  LÅNE FINANSIERING1

Upplåning via  
Kommun invest 

56 (54) %

Bankupplåning  
14 (15) %

Upplåning via 
egna marknads-
program 
30 (31) %

Kommuner2  
43 (41) %

Kommunala 
bostadsföretag 

28 (30) %

Övriga 
 kommunala 
företag  
22 (22) %

Kommunala 
energi företag 
5 (5) %

Regioner  
2 (2) %

UTLÅNINGSPORTFÖLJ 
PER LÅNTAGARKATEGORI

 

1)  Prognos avseende utestående upplåning (siffror inom parentes avser faktisk 
utestående upplåning i enlighet med medlemmarnas egna årsredovisningar 
per 2018-12-31) 

Alla grafer avser 2019-12-31. Siffror inom parentes avser 2018-12-31.

2)  Delar av utlåningen till kommuner vidareutlånas till 
kommunala bolag via kommunala internbanker. 
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Kapitalfrågan klar, 
nya utmaningar

Kommunsektorns utmaningar är i politiskt fokus och 
Kommuninvest ska bidra med lösningar inom finansområdet 

genom att till goda villkor hjälpa till med finansieringen av välfärd. 
Äntligen har vi fått klarhet i kapitalfrågan så nu kan 

vi fortsätta utveckla samarbetet. 

Läget i Kommunsektorn 
Tillväxten i svensk ekonomi blev svagare än för-
väntat 2019. Därmed blev också resultaten för 
Sveriges kommuner och regioner lägre 2019 än 
2016–2018. Resultatförsämringen visar att upp-
draget för kommuner och regioner blir allt mer 
krävande. Kommunsektorn står i grunden fort-
farande stark, med inte minst stabila balansräk-
ningar, men står inför en svårare ekonomisk 
period. 

En viktig orsak är att det demografiska 
trycket ökar när andelen äldre och yngre ökar 
snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Det 
resulterar i ökad efterfrågan på välfärdstjänster, 
vilket i sin tur medför ökade kostnader. Därmed 
har kommunsektorns ekonomiska utmaningar 
hamnat i fokus för den nationella politiska 
debatten. Det behövs. 

Vi finansierar investeringarna 
Kommunsektorns behov av investeringar påver-
kas av befolkningstillväxten, kraften i urbanise-
ringen och allt högre krav på social och miljö-
mässig hållbarhet. Vår utlåning till medlem-
marna ökar därför kraftigt. Vår affärsmodell 
där medlemmarna går i solidarisk borgen för 
Kommuninvest möjliggör vårt uppdrag att 
hjälpa medlemmarna att finansiera sina investe-
ringar till så låg kostnad som möjligt. Det har vi 
lyckats väl med. 

Våra mätningar av ägarnas och kundernas 
nöjdhet ger höga resultat och fler och fler söker 
medlemskap i Kommuninvest. Under 2019 har 
Region Blekinge och Ekerö kommun blivit med-
lemmar och vi hälsar dem hjärtligt välkomna! 

Dessutom lånar allt fler av våra medlemmar allt 
mer hos Kommuninvest. Vår marknadsandel hos 
medlemmarna ligger på över 56 procent. 

Äntligen klarhet i kapitalfrågan 
Under 2019 har den genomgripande översyn 
som startade efter finanskrisen resulterat i ett 
nytt EU-regelverk. Besluten innebär att vissa 
offentliga finansiella aktörer som Kommun-
invest omfattas av lägre kapitalkrav än andra 
banker och kreditinstitut. Det ger oss mycket 
goda förutsättningar att även framöver erbjuda 
gynnsamma villkor för kommunernas och regi-
onernas lån. 

Ändå kommer Kommuninvest framöver att 
behöva mer insatskapital i och med att verk-
samheten växer så snabbt. Men nu är det med-
lemmarnas uppgift att avgöra och säkerställa 
kapitalbehovet, utifrån myndigheternas beslut.
Ett omfattande arbete har genomförts inom 
Föreningen och Bolaget för att ge underlag för 
medlemmarnas beslut om kapitalbehovet fram-
över. 

Gröna och sociala investeringar 
Vårt koncept med gröna obligationer och gröna 
lån blir alltmer framgångsrikt. Vi har idag bevil-
jat gröna projekt motsvarande drygt 60 miljar-
der kronor. Vid årsskiftet hade 150 medlemmar 
Gröna lån fördelat på 346 projekt, som står för 
cirka 10 procent av vår totala utlåning. 

Vi har också fått ett viktigt erkännande för 
vårt hållbarhetsarbete genom en hög ESG-rating, 
där oberoende institut utvärderar Kommun-
invests hållbarhetsarbete. Vi vet också att våra 

Det ger oss 
mycket goda 

förutsättningar 
att även fram
över erbjuda 
gynnsamma  

villkor för  
kommunernas 

och regionernas 
lån. 
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medlemmar allt oftare relaterar sin verksamhet 
till de globala hållbarhetsmålen enligt FNs 
Agenda 2030. Vi är glada att kunna hjälpa till 
i kommunsektorns aktiva hållbarhetsarbete. 

Jag vill också informera alla medlemmar om 
att Kommuninvest nu genomför ett utvecklings-
arbete för att ta fram en modell för lån till soci-
alt hållbara investeringar. Tanken bakom sats-
ningen är att utveckla en finansiell produkt som 
kan främja det sociala hållbarhetsarbetet inom 
kommunsektorn. Under 2020 kommer vi att 
presentera resultaten av det arbetet. 

Samarbete ger resultat 
Kommuninvests solidariska modell visar möj-
ligheterna för frivilligt samarbete inom svensk 

kommunsektor. Om vi räknar på vad vi gemen-
samt har sparat av skattebetalarnas pengar 
genom samarbetet på det finansiella området 
handlar det om mångmiljardbelopp som har 
kunnat satsas på välfärden. 

Tack för året som gått med förhoppning om 
lika gott samarbete kommande år!

Kommuninvest ekonomisk förening

Göran Färm
Ordförande
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Effektiv samverkan 
ger goda villkor

Kommunsektorns investeringar fortsätter påverkas av en stark befolknings- 
tillväxt och urbanisering samtidigt som bostäder och fastigheter byggda  
under 1960- och 70-talen kräver omfattande renovering. Utvecklingen  

för Kommuninvest visar att kommuner i samverkan tillsammans  
kan skapa ett effektivt verktyg för goda finansieringsvillkor. 

De ekonomiska utsikterna för 
kommunsektorn försvagades 
under året. Samtidigt står sig 
sektorns balansräkning stark, 
kanske starkare än någonsin 
tidigare. Utmaningarna hopar 
sig i verksamheten, bland 

annat är tillgång till kompetens ett växande 
bekymmer. 

Prognoser pekar på fortsatt ökande investe-
ringar, vilket i kombination med svagare resultat 
förväntas bidra till en ökad kommunal låne- 
skuld. Prioriteringarna mellan olika investeringar 
kommer att bli allt viktigare för att kunna upp-
rätthålla en ekonomi i balans.

Fortsatt ökad efterfrågan på finansiering
Vår bedömning är att sektorn klarar av en 
period med lägre självfinansieringsgrad och 
ökad låneskuld, så länge intäkterna är tillräckliga 
för att täcka driftskostnaderna. Vi bör också 
komma ihåg att samtidigt som låneskulden 
ökar så byggs en betydande tillgångsmassa upp 
i kommuner, regioner och kommunala företag.

Utvecklingen för Kommuninvest har vida 
överträffat våra prognoser. Utlåningstillväxten, 
som uppgick till 15 procent under året, är det 
yttersta beviset på att verktyget Kommuninvest 
fungerar, och att kommuner och regioner till-
sammans kan erhålla bättre och mer effektiv 
upplåning än var och en för sig. 

Effektivitet en ständig strävan
Vår kärnverksamhet handlar om stabil och 
trygg finansiering av medlemmarnas investe-
ringar, till bästa möjliga villkor. God kostnads-

kontroll har hög prioritet. Det är därför till-
fredsställande att 2019 års kraftiga tillväxt i 
affärsvolymer inte har motsvarats av ökade 
kostnader i samma utsträckning, även om  
satsningar inom digitalisering och fortsatt 
omfattande regulatoriska krav fortsätter att 
vara kostnadsdrivande. Sammantaget fortsätter 
förvaltningskostnaderna i relation till affärs-
volym att minska och den övergripande strategin 
om sänkta utlåningsmarginaler ligger fast. 

Trenden att allt fler av Kommuninvests  
medlemmar i princip har all sin upplåning via  
Kommuninvest understryker behovet av att  
vi alltid har tillgång till finansiering. Under  
det gångna året har det inte varit en utmaning  
– geopolitiska händelser har förvånansvärt 
oproblematiskt passerat utan negativ inverkan 
på kapitalmarknader. Centralbankernas arbete 
och strategi med bland annat låga/negativa  
räntor bidrar.

Som ett led i att utveckla vår finansierings-
strategi och säkerställa långsiktigt låga upp-
låningskostnader fattades under året beslut om 
att inkludera euro som strategisk upplånings-
valuta. Detta innebär att Kommuninvests  
strategiska upplåningsmarknader framgent 
inkluderar svenska kronor, dollar och euro,  
vilka tillhör världens mest likvida. 

Kunskap och enkelhet
Den kunskapsinriktade delen av vår affär,  
som handlar om att skickliggöra våra kunder 
och förenkla deras vardag, utgör en liten men  
växande del av verksamheten. Vi har under året, 
i samarbete med ett ledande utbildnings institut, 
utvecklat en spetsutbildning i kommunal eko-

Trenden att allt 
fler medlemmar 
har i princip all 

sin upplåning via 
Kommuninvest 
understryker 
behovet att vi 

alltid har tillgång 
till finansiering.
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Kommun invest ekonomisk förening

Tomas Werngren
Verkställande direktör

nomi med inledningsvis fem deltagande kom-
muner. Vi förväntar oss att fortsätta utveckla 
konceptet. 

Att göra våra tjänster enklare att använda är 
en viktig del av effektiviseringsarbetet. Under 
året har vi introducerat signering av låneavtal 
med Mobilt BankID samt automatiserat proces-
sen för offertförfrågan. Tjänsterna erbjuds inom 
ramen för KI Finans, ett webbaserat verktyg för 
kommunal finansförvaltning som har över 
2 000 användare. KI Finans vidareutvecklas 
kontinuerligt med fler funktioner, i samråd med 
kunder och medlemmar.

För ett gott och hållbart samhälle 
Avslutningsvis känns det bra att konstatera, 
efter ett år där hållbarhetsfrågor blivit allt mer 
centrala, att Kommuninvest har en grundidé 

och vision med tydlig koppling till kommunernas 
övergripande hållbarhetsarbete, inklusive 
Agenda 2030. För att ytterligare synliggöra  
och främja den hållbara omställningen har 
Kommuninvest tillsammans med medlemmar 
och kunder utvecklat en modell för grön finan-
siering som blivit störst i Sverige och rönt  
uppmärksamhet över hela världen. 

För alla de goda prestationerna under året  
vill jag rikta ett stort tack till mina medarbetare. 
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Genom vår utlåning skapar vi förutsättningar för svenska 
kommuner och regioner att göra välfärdsinvesteringar på  
ett kostnadseffektivt sätt. Sedan finanskrisen för tio år sedan 
har Kommun invests andel av kommunsektorns upplåning 
ökat kraftigt och idag står vi för drygt hälften av den totala 
låneskulden. Förklaringen är dels att allt fler kommuner  
och regioner anslutit sig som medlemmar i Kommun invest, 
dels att de nya skärpta regelverken gjort det allt svårare för 
 banker och andra finansinstitut att konkurrera med våra 
 förmånliga kreditvillkor.

1. Upplåning
Kommun invest lånar kontinuerligt upp pengar såväl i  Sverige 
som på den internationella kapitalmarknaden. Kommun-
sektorns inneboende stabilitet i kombination med att våra 
medlemmar åtagit sig att solidariskt garantera Kommun-
invests förpliktelser gör att Kommun invests upplåning 
betraktas som mycket säker. Ur ett kreditriskperspektiv 
betraktas Kommun invests upplåning som likvärdig med 
svenska statens egen upplåning. Den låga risken tillsammans 
med Kommun invests historik och goda rykte på kapital-
marknaden innebär att vi har tillgång till finansiärer som  
i allmänhet lånar ut till oss på goda villkor. För att kunna till-
mötesgå våra medlemmars kreditönskemål även vid osäker-
het på marknaderna håller vi alltid en överlikviditet i reserv.

2. Låneansökan och kreditprövning
När någon av Kommun invests kunder beslutar att låna upp 
pengar till en eller flera investeringar kontaktar kommunen 
eller regionen Kommun invest för att genomföra låneansökan. 
Normalt är vår utlåning inte kopplad till något specifikt 
ändamål och låntagare behöver, i enlighet med den svenska 
principen om lokalt självstyre, inte redovisa vad pengarna 
ska användas till.

Eftersom vi oftast känner våra medlemmar väl sedan 
många år tillbaka har vi i allmänhet god  kunskap om deras 
ekonomiska situation. Kommun invest genomför löpande 

avstämningar för att slå fast kundernas kreditutrymme och 
vid varje enskilt utlåningsbeslut sker en kontroll för att se  
att det beviljade lånet är i linje med kredit utrymmet. Tillsam-
mans finner vi en lösning som både till godoser lånebehovet 
och tar hänsyn till medlemsorganisa tionens totala låneskuld.

3. Gröna lån
Om den investering som kommunen eller regionen lånar 
pengar för att genomföra är förenlig med Sveriges eller regio-
nens miljömål och bidrar till ett mer resurseffektivt och 
klimat tåligt samhälle, har låntagaren möjlighet att ansöka  
om ett så kallat Grönt lån. För att Miljökommittén ska bevilja 
ett Grönt lån måste investeringen motsvara ett antal förutbe-
stämda hållbarhetskriterier och ingå i en av åtta kategorier, 
bland andra i investeringar i förnybar energi, klimat smarta 
byggnader, hållbara transporter och energieffektivisering. 
Den gröna utlåningen finansieras genom att Kommun invest 
ger ut gröna obligationer som är efterfrågade av investerare 
och som uppfyller en rad krav för att få räknas som gröna. 
Läs mer om Kommun invests Gröna lån på sidan 16.

4. Utbetalning av lån
Tack vare att vi känner våra medlemmar väl och har en 
snabb och effektiv kreditprocess, är tiden från första sam-
talet om lånebehovet till dess lånet kan betalas ut kort. Om 
det är ett Grönt lån hanterar vi den extra administration och 
dokumentation som krävs för grön finansiering, till exempel 
den löpande externa granskningen och rapportering till de 
investerare som köpt Kommun invests gröna obligationer.

5–6. Rådgivning och skuldförvaltning i KI Finans
Under hela lånets löptid har låntagaren kontinuerlig kontakt 
med kundansvarig hos oss och tillgång till hela Kommun-
invests samlade expertis. I den webbaserade finansförvalt-
ningstjänsten KI Finans har kundernas ekonomi tjänste-
personer tillgång till transaktionshantering, analys och 
rapportering av skulder och tillgångar.

Så bidrar Kommun invest  
till välfärdsbygget
Kommun invest finansierar drygt hälften av den svenska kommunsektorns investeringar  
i nya bostäder, skolor, äldreboenden, simhallar och andra infrastruktursatsningar.
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1.
Upplåning.

Investeringsbehov
Genom kontinuerlig upplåning på kapitalmarknaden 
har Kommun invest alltid möjlighet att låna ut pengar 
till kommuner och regioner� När en kommun eller 
region har uppskattat kostnaden för investeringen 
görs en ansökan om lån från Kommun invest� Om 
investeringen bidrar till bättre miljö eller klimat kan 
det vara aktuellt med ett Grönt lån�

4.
Utbetalning  

av lån.

5.
Rådgivning. 

KI Finans.

3. 
Grönt lån  

godkänns av  
Miljö kommittén.

2–3.
Dialog med  

kundansvarig om 
låneansökan och 
möjlighet att låna 

grönt.

6. 
Kontinuerlig  

skuld förvaltning  
i KI Finans.
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Så skapar vi hållbara värden
Genom utlåning till kommuner och regioner skapar Kommun invest förutsättningar för 
utbyggnaden av den svenska välfärden, ökar stabiliteten i den kommunala ekonomin  
och bidrar till ett mer hållbart Sverige.

Kommunerna och regionerna utgör fundamentet i det 
svenska välfärdssamhället. Det är i deras regi som de mest 
centrala samhällstjänsterna, som vård, skola och omsorg, 
möter medborgarna. Kommunerna har också en central roll 
för den grundläggande samhällsinfrastrukturen, i form av 
bostadsbyggande, energiförsörjning, kollektivtrafik, vatten- 
och avloppshantering, avfallshantering och materialåter-
vinning med mera.

Kommunala aktörer är också drivande i det svenska håll-
barhetsarbetet, med högt ställda miljöambitioner och ansvar 
för stadsplanering, lokal infrastruktur och kollektivtrafik. 
Mer än 90 procent av kommunerna har fastställt egna miljö-
mål eller anslutit sig till nationella eller regionala mål. Inte 
sällan siktar dessa högre än det nationella målet om ett fossil-
fritt Sverige till år 2045.

Direkt värdeskapande
I rollen som den i särklass största kreditgivaren till den 
svenska kommunsektorn bidrar Kommun invest till att skapa 
både direkta och indirekta värden. Viktigast av de direkta 
värdena är att den kostnadseffektiva utlåning som vi till-
handa håller skapar ekonomisk stabilitet i kommuner och 
regioner. Vår utlåning gör det möjligt att genomföra nöd-
vändiga välfärds- och hållbarhetsinvesteringar – och i större 
utsträckning eller i snabbare takt än som varit möjligt om 
krediterna hade varit dyrare. Vi erbjuder också våra medlem-
mar vårt egenutvecklade verktyg för enklare och effektivare 
skuldförvaltning, KI Finans, som 216 av 290 medlemmar 
använder i sin fullskaliga version. Tack vare goda ekono-
miska resultat har Kommun invests medlemmar kunnat 
erhålla årlig överskottsutdelning, bestående av återbäring 
och ränta på insatskapital. Under 2019 betalades 717,8 
mnkr i överskottsutdelning, avseende verksamhetsåret 2018.

Indirekt värdeskapande
De allra viktigaste värdena som Kommun invest bidrar till  
att skapa är förstås resultaten av alla de investeringar som 
finansieras av vår utlåning. Det rör sig om välfärdsinveste-
ringar som nya eller upprustade äldreboenden, skolor och 
vård centraler, eller olika former av infrastruktur som vägar, 
kollektivtrafik, energi, vatten och avlopp. Kostnadseffektiv 
och långsiktig finansiering skapar förutsättningar för kom-
muner och regioner att genomföra väsentliga investeringar i 
den takt som behövs för att tillmötesgå ökade krav på servi-
cenivå, befolkningstillväxt och andra behov som uppstår i  

den gemensamma välfärden. I och med att 96 procent av  
Sveriges kommuner och 60 procent av regionerna är med-
lemmar i Kommun invest bidrar vår utlåning till att nyttiga 
investeringar genomförs från norr till söder, vilket i sin tur 
skapar förutsättningar för människor att bo och verka i  
alla delar av Sverige.

Kommun invest arbetar aktivt för att bygga upp kapacitet 
och öka kunskapen om kommunsektorns finansiella förut-
sättningar. Det sker bland annat genom forskningssamarbete 
med Örebro universitet och utveckling av skräddarsydda 
utbildningar för kommunala förtroendevalda och tjänste-
män i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Vi har 
vidare tagit initiativ till och finansierar nätverket Society 
Lab, som vänder sig till unga politiker och där frågor kring 
välfärd och välfärdens finansiering diskuteras. Därmed 
bidrar Kommun invest till att skapa rätt förutsättningar för 
långsiktigt sunda och hållbara kommunala finanser. Vi är 
även samarbetspartner till Stiftelsen Vadstena Forum för 
Samhällsbyggande, som genom symposier verkar för en 
öppen debatt och kunskapsutbyte om samhälls byggnads -
frågor.

Kommuner och regioner har sedan länge tydliga uppdrag 
att forma ett hållbart samhälle. Hållbarhetsdiskussionen har 
idag breddats och omfattar en lång rad aspekter, inte minst 
hur vi tar ansvar för det samhälle vi lämnar vidare till kom-
mande generationer. Följaktligen har så gott som alla kom-
munsektorns investeringar ett hållbarhetsfokus – särskilt 
tydligt blir det när det gäller investeringar som syftar till att 
minska negativa effekter på klimatet, att bygga långsiktigt 
hållbara samhällen, främja rent vatten och hållbar energi, 
samt att utveckla industri, innovationer och infrastruktur 
på ett hållbart sätt. Dessa investeringar bidrar till att uppfylla 
flera av delmålen i FN:s Agenda 2030, som många aktörer 
inom kommunsektorn aktivt förhåller sig till. En betydande 
del av de hållbarhetsfrämjande investeringarna finansieras  
av Kommun invests Gröna lån, som introducerades 2015. 
I slutet av 2019 hade 63,1 (39,5) mdkr i Gröna lån beviljats, 
avseende 346 (232) investeringsprojekt i 150 (109) kommuner 
och regioner.

Kommun invest finansierar sin gröna utlåning med ut - 
givning av gröna obligationer. Efterfrågan på våra gröna 
obli gationer har varit mycket god, och de flesta emissioner 
har övertecknats. Med Gröna lån och gröna obligationer 
bidrar Kommun invest i finansmarknadens omställning för 
att stödja utvecklingen mot ett hållbart samhälle.
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407
mdkr

Varav 10 procent Gröna lån  
(baserat på utbetald volym)

Utlåning

Bidrar till att 
uppfylla Sveriges 
hållbarhetsmål.

2 062
användare  
i KI Finans

Bidrar till att hela 
Sverige lever.

Skapar stabil  
ekonomi  

i kommuner och  
regioner.

Bidrar till det  
allmänna välfärds-
bygget i Sverige.

717,8
Mnkr i total  

överskottsutdelning1

1)  Utbetalt belopp 2019, avse ende verksamhetsåret 2018.
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Vår syn på hållbarhet har sin utgångspunkt i den svenska 
kommunsektorns värdegrund och bedrivs i enlighet med 
kommunallag och annan relevant lagstiftning. Den överens-
stämmer därför med internationella ramverk som ILO:s kärn-
konventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 
FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter, samt 
FN-initiativet Global Compact. 

Hållbarhetsarbetet utgår från vårt uppdrag, att finansiera 
kommunsektorns utveckling och investeringar för ett gott 
och hållbart samhälle, och från de förväntningar som våra 
intressenter har på oss. Ambitionen är att integrera hållbar-
het i hela vår verksamhet.

Intressentdialog
I Kommuninvests roll som kommungäld och nod för kommu-
nal finansiell samverkan har vi relationer med en rad intressen-
ter som på olika sätt påverkar och påverkas av vår verksam-
het. Vi för en kontinuerlig dialog för att identifiera vilka 
hållbarhets frågor som Koncernen bör arbeta med. Intressent-
dialogen sker bland annat genom regelbundna möten med 
medlemmar, kunder, personalrepresentanter och företrädare 
för departement och myndigheter. Dessutom genomför 
Kommun invest regelbundet nöjdhetsundersökningar bland 
nyckelintressenter som medlemmar, kunder, medarbetare  
och investerare. 

Kommuner och regioner är vår viktigaste intressentgrupp. 
Som medlemmar äger och styr de vår verksamhet men de är 
också våra kunder när de väljer att låna av oss. I rollen som 
ägare förs dialogen med medlemmarna i huvudsak med för-
troendevalda politiker. I rollen som kunder förs dialogen 
främst med tjänstepersoner, vanligtvis med specialister inom  
ekonomi och finans.

Särskilda hållbarhetsundersökningar genomförs på regel-
bunden basis. De övergripande resultaten från de två under-
sökningar som hittills genomförts presenteras på motstående 
sida.

Styrning av hållbarhetsarbetet
Hållbarhetschefen ansvarar för att leda, utveckla och följa 
upp Kommuninvests hållbarhetsarbete, i nära samarbete 
med verkställande ledning och avdelningschefer, som ansvarar 
för att hållbarhetsaspekter beaktas inom sina respektive 
ansvarsområden. Riktlinjerna för arbetet tydliggörs i en håll-
barhetspolicy antagen av Bolagets styrelse, och konkretiseras 

i kompletterande policyer och instruktioner rörande bland 
annat arbetsmiljö- och personsäkerhet, intressekonflikter, 
IT-säkerhet, jämställdhet och mångfald, mutbrott och  
representation, samt regelefterlevnad. Hållbarhetsarbetet 
avrapporteras årligen till styrelsen, och kompletteras av 
genomgångar på aktuella temaområden. 

Hållbarhetsrisker
Hållbarhetsrisk är risken för att Kommuninvests verksamhet 
direkt eller indirekt påverkar sin omgivning negativt kopplat 
till affärsetik och korruption, inklusive penningtvätt och 
finansiering av terrorism, klimat och miljö samt mänskliga 
rättigheter inklusive arbetsvillkor. Kommuninvest anser sig 
framförallt vara exponerat mot hållbarhetsrisker rörande 
etik, IT-säkerhet och s.k. ”green-washing”, dvs. att finansie-
rade miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt inte 
lever upp till hållbarhetskrav.

Kommuninvests åtgärder för att hantera hållbarhetsrisker 
styrs i hög grad av nationella och internationella regelverk 
och riktlinjer tillsammans med Föreningens ägardirektiv och 
interna instruktioner och policys. Avseende s.k. grön finansie-
ring hanteras Bolagets hållbarhetsrisk via ett Ramverk för 
Gröna obligationer, inklusive den expertkommitté som  
ansvarar för att utvärdera och godkänna investeringsprojekt 
för grön finansiering.

Direkt och indirekt påverkan
Kommuninvest har såväl en direkt som indirekt hållbarhets-
påverkan. 

Den direkta påverkan äger Kommuninvest, dvs. ligger  
inom verksamhetens direkta beslutsmandat och arbetet kan 
ge konkreta kvalitativa och kvantitativa effekter. Direkt 
påverkan omfattar exempelvis kund- och medarbetarrela-
tioner, affärsresor, kontorslokaler, lokal samverkan m.m. 

Den indirekta påverkan definieras som den hållbarhets-
påverkan som Kommuninvest har via sin balansräkning,  
dvs. primärt utlåningen samt affärsrelationer med låntagare, 
investerare och motparter. Påverkan är primärt relaterad till 
kommunernas val av investeringar och hur dessa bidrar till  
ett hållbart samhälle.

Kommuninvest har en begränsad direkt påverkan men en 
omfattande indirekt påverkan, då organisationen omfattar ett 
hundratal medarbetare och huvudkontoret i Örebro medan 
balansomslutningen uppgår till drygt 470 miljarder kronor. 

Hållbarhetsrapport 2019
Att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ingår i Kommuninvests  
grund läggande idé och vision. Genom hållbara finansieringslösningar främjar vi  
effektiv användning av skattemedel, finansiell stabilitet och kommunsektorns  
arbete med Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling.
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Tre perspektiv i hållbarhetsarbetet
Koncernens hållbarhetsarbete utgår från tre perspektiv som 
beskrivs närmare på följande sidor: 

• Hållbar finansiering, för att understödja kommuners och 
regioners arbete med ekonomisk, miljömässig och social 
hållbarhet samt främja finansiell stabilitet.

• Ansvarsfull verksamhet, för att säkra att Koncernen lever 
upp till sin uppförandekod, intressentförväntningar samt  
de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för  
verksamheten.

• Hållbar organisation, för att värna en god arbetsmiljö  
och medarbetarhälsa, gott ledarskap och medarbetarskap 
samt en agil organisation.

Hållbarhetsrelaterade resultatindikatorer presenteras på  
sidorna 22–23.

Kommuners och regioners 
omfattande arbete med håll- 
bar utveckling gör att även 
Kommuninvests verksamhet  
på många sätt träffar Agenda 
2030, de Globala målen för  
hållbar utveckling. En mappning 
genomförd under 2019 visar  
att Koncernen har en direkt eller 
indirekt påverkan på 15 av de  
17 globala målen och cirka 50  
av 169 delmål. 

De globala målen

Intressentprioriteringar och nöjdhet
2019 års hållbarhetsundersökning visade att Kommuninvest upplevs prestera väl på de hållbarhetsområden som intressenter 
tycker är viktigast. I likhet med föregående undersökning, genomförd 2016, ansåg intressenterna att Kommuninvest främst bör 
prioritera grön finansiering och ansvarsfullt och etiskt agerande. Överlag hade intressenternas uppfattning om Kommuninvest 
prestationer ökat på samtliga undersökta hållbarhetsområden.

Högre prioritet / högre nöjdhet
1  Miljöaspekter upplåning
2  Miljöaspekter utlåning
5  Ansvarsfullt och etiskt agerande

 
Högre prioritet / lägre nöjdhet

8  Hållbar organisation
 
Lägre prioritet / högre nöjdhet

6  Kunskaps- och informationsspridning
7  Mångfald och jämställdhet

 
Lägre prioritet / lägre nöjdhet

3  Sociala aspekter upplåning
4  Sociala aspekter utlåning
9  Hållbar leverantörskedja

10  Tjänsteresors miljöpåverkan
11  Resursanvändning kontorsverksamheten
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Kommuninvests bidrag inom området hållbar finansiering 
handlar både om kostnadseffektiv och stabil finansiering av 
offentliga investeringar och om långsiktig analys för hållbara 
kommunala finanser. Vårt arbete inriktas även på att skicklig-
göra medlemmar och kunder i hållbar finansförvaltning, och 
erbjuda verktyg som förbättrar interna beslutsprocesser.

Gäld för kommunsektorn
Kommuninvest uppfyller en liknande roll för kommunsektorn 
som Riksgälden för staten och dess myndigheter. En av våra 
huvuduppgifter är att säkerställa en så kostnadseffektiv 
finansiering som möjligt för de investeringar som genomförs 
av kommuner och regioner, i bostäder, skolor, vårdsystem 
och kollektivtrafik m.m. Genom att ”poola” kommunala 
lånebehov och kanalisera dem genom en organisation kan 
skalfördelar uppnås, och förvaltningskostnader hållas på en 
låg nivå. Det gör att skattemedlen räcker längre. 

Minst lika viktigt är att kunna erbjuda medlemmarna 
finansiering även vid oro på de finansiella marknaderna. 
Erfarenheterna från finanskrisen 2007 – 2008 visar att även 
för så kreditvärdiga aktörer som kommuner kan tillgång till 
likviditet periodvis vara utmanande. Att Kommuninvest  
kunnat upprätthålla kommunsektorns finansieringsförmåga 
även när det varit som mest oroligt skapar trygghet och 
bidrar till finansiell stabilitet.

Öka kunskap om kommunal finansiering
Genom vår egen forskning och rapporter bidrar Kommun-
invest till ökad kunskap om kommunsektorns långsiktiga 
finansiella förutsättningar. Vi publicerar årligen rapporter 
som skildrar utvecklingen av kommunala investeringar  
och dess finansiering, och analyserar trender och företeelser 
kopplade till kommunal upplåning, skuldsättning och inves-
teringar. Data tillgängliggörs i publika databaser. Kunskaps-
spridning via seminarier och enskilda möten sker löpande.

Kommuninvest samarbetar även med akademin. Bland 
annat har Kommuninvest sedan 2012 ett samarbete med 
Örebro universitet som till exempel främjar forskning om 
kommunsektorns skuldförvaltning och finansiella förut-
sättningar, och finansierar såväl en professur som doktorand-
studier. Kommuninvest ingår vidare i referensgruppen som 
knutits till universitetets Mastersutbildning i Hållbart  
Företagande.

Egenutvecklat verktyg för kommunal skuldförvaltning
KI Finans är en webbaserad finansförvaltningstjänst för 
transaktionshantering, analys och rapportering av finansiella 
skulder och tillgångar. Samtliga medlemmar i Föreningen har 
tillgång till tjänsten, som vid slutet av 2019 hade över 2 062 
användare. Tjänsten utvecklades ursprungligen för svensk 
kommunsektor, men erbjuds idag även av Kommuninvests 
systerorganisationer i Finland och Norge. 

Samhällsnyttig idé, utan vinstsyfte
Kommuninvest är etablerat som en kooperativ idé, för att 
förbättra kommunsektorns tillgång till finansiering och öka 
konkurrensen. Verksamheten ska kännetecknas av ett så lågt 
risktagande som möjligt och saknar vinstsyfte. De resultat 
som upparbetas i verksamheten återförs till medlemmarna i 
form av ränta på insatskapital och återbäring i förhållande 
till affärsvolym. 2019 överfördes på detta sätt 717,8 (969,8) 
mnkr till medlemmarna i Föreningen. Resultaten förväntas i 
framtiden minska, efter medlemsbeslut 2018 om en föränd-
rad och mer transparent modell för prissättning. Innebörden 
är att Kommuninvests offererade priser har sänkts.

Finansiering som främjar hållbar omställning
För att synliggöra och stimulera kommunsektorns arbete 
mot nationella och regionala miljömål erbjuder Kommun-
invest s.k. Gröna lån. Gröna lån kan finansiera investerings-
projekt inom bland annat förnybar energi, energieffektivise-
ring, kollektivtrafik och vattenhantering, och kan kopplas  
till nio av målen i Agenda 2030 och samtliga övergripande 
mål i Parisavtalet. Godkända projekt måste främja över-
gången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp och 
ingå i ett systematiskt miljöarbete hos låntagaren.

Kommuninvest finansierar de Gröna lånen genom att  
emittera gröna obligationer. Nio gröna obligationer har getts 
ut sedan mars 2016, och Kommuninvest är Sveriges största 
emittent. Den förväntade årliga minskningen av CO2-utsläpp 
från finansierade projekt offentliggörs i en särskild rapport, 
Kommuninvest Green Bonds Impact Report, som finns på 
Kommuninvests webbplats. 

Vid slutet av 2019 uppgick volymen beviljade Gröna lån 
till 63,1 (39,5) mdkr till 346 (232) gröna investeringsprojekt 
i 150 (109) kommuner och regioner. Andelen Gröna lån i  
förhållande till total utlåning var 10,1 (7,4) procent.

Hållbar finansiering
Kommuninvest finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och 
investeringar för ett gott och hållbart samhälle. Verksamheten bidrar till att medborgarnas 
skattepengar används så effektivt som möjligt och att öka stabiliteten i det finansiella 
systemet. Finansiering till lägsta möjliga kostnad är centralt.
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Gröna lån och gröna obligationer

Mdkr

Gröna lån – exempel på 
finansierade projekt
Umeå – Hållbara transporter
Investeringskostnad: 215 mnkr
Gröna lån (utbetalt): 200 mnkr
Umeå kommun har sedan 2011 successivt bytt  
ut allt fler bussar i kollektivtrafiken mot elbussar. 
Sista delen av arbetet slutfördes 2019 då samtliga 
dieselfordon på de största linjerna ersattes med 
el-ledbussar. Totalt kommer 70 procent av Umeås 
kollektivtrafik köras med elbussar. Enbart de 25 
senast inköpta el-ledbussarna beräknas minska 
CO₂-utsläppen med 2 miljoner ton CO₂ per år 
(brutto). 

Härnösand – Förnybar energi
Investeringskostnad: 76,4 mnkr
Gröna lån (utbetalt): 39,5 mnkr
Härnösand bygger två nya vindkraftverk, som 
med hjälp av utvecklad vindkraftsteknik bidrar 
med väsentligt högre effekt än tidigare, 3,5–4 MW 
per verk. Projektet kommer att tillföra upp till 
24 000 MWh lokalproducerad el, motsvarande 
cirka 10 procent av Härnösands förbrukning.

Smedjebacken – Avfallshantering
Investeringskostnad: 31 mnkr
Gröna lån (utbetalt): 31 mnkr
När Smedjebacken bygger en ny återvinnings-
central tänker man cirkulärt och holistiskt, med 
fokus på återbruk och en placering 4 km närmare 
tätorten än tidigare. Enbart CO₂-besparing från 
kortare person- och lastbilstransporter uppgår till 
60 ton per år. I samband med byggnationer byts 
även två befintliga oljepannor ut mot bergvärme 
eller lokal fjärrvärme, och solpaneler installeras.

 Beviljade Gröna lån
 Utbetalda Gröna lån

 USD 1 bn Green Bond (4/2023)
 SEK 8,5 mdr Grön obl. (3/2024)
 SEK 6 mdr Grön obl. (6/2023)
 SEK 3 mdr Grön obl. (12/2021)
 USD 500m Green Bond (06/2021)
 SEK 5 mdr Grön obl. (05/2020)
 USD 600m Green Bond (04/2019)
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Kommuninvest består av två delar. Föreningen hanterar 
medlemskap och ägarfrågor och har en styrelse bestående  
av politiker från kommuner och regioner. I Bolaget bedrivs 
den finansiella verksamheten med upplåning, likviditets-
förvaltning och utlåning. Dess styrelse består av personer 
med kompetens inom bland annat offentlig förvaltning, 
kapitalmarknad och affärsutveckling. 

En tydlig ansvarsfördelning råder genom att den dagliga 
verksamheten i kreditmarknadsbolaget är skild från medlems-
organisationen, där årliga ägardirektiv från Föreningen anger 
inriktningen för Bolaget. Styrning och uppföljning är utfor-
made för att leva upp till såväl ägardirektivets krav som de 
lagar, förordningar och andra regler som ställs på verksam-
heten. Riskaptiten är låg och ett professionellt agerande, höga 
etiska krav samt god affärssed ska prägla verksamheten.

Antikorruption och åtgärder mot penningtvätt
Såväl Bolagets Uppförandekod som Hållbarhetspolicy betonar 
vikten av att affärer och relationer präglas av god affärsetik. 
Bolagets medarbetare ska följa de lagar, bestämmelser och 
föreskrifter som gäller för verksamheten och alltid uppträda 
på ett etiskt korrekt sätt, med öppenhet, integritet och ärlighet. 
Nolltolerans råder mot all slags korruption. Bolaget har krav 
på sig att identifiera och hantera eventuella intressekonflikter. 

Ett riskbaserat förhållningssätt används för att säkerställa 
att Bolagets produkter och tjänster inte utnyttjas för penning- 
tvätt eller finansiering av terrorism. Misstanke om allvarliga 
oegentligheter som kan innebära eller leda till lagbrott ska 
anmälas. Anmälan kan ske anonymt via Bolagets vissel-
blåsarfunktion, som hanteras av extern part. Inga ärenden 
kopplade till korruption eller riktlinjer gällande penning - 
tvätt har utretts under året.

Miljöhänsyn
Koncernens miljöarbete beaktar såväl den direkta miljö-
påverkan från kontorsverksamheten, inköp och tjänster  
som den indirekta miljöpåverkan från den finansiella verk-
samheten. Det senare beskrivs i föregående avsnitt om  
hållbar finansiering.

Direkt påverkan uppstår som en konsekvens av Koncer-
nens verksamheter, och avser bland annat energiförbrukning 
i lokaler, inköp av kontorsmaterial och -utrustning, möten 
och konferenser. Allra störst direkt påverkan har affärs-
resandet, som står för cirka 90 procent av Koncernens  
klimatpåverkan. Flygresandet, som har störst klimat-

påverkan, står naturligt i fokus för utsläppsreducering. Som 
framgår av graf på sidan 23 har utsläppen från affärsresande 
kontinuerligt minskat under den senaste femårsperioden. 
Den främsta förklaringen är ett minskat antal långa flygresor.

Vad gäller kontorsverksamheten arbetar vi på olika sätt 
för att reducera dess påverkan, genom miljömärkt el, rörelse-
styrd belysning och vvs-armatur, snålspolande toaletter, samt 
hög grad av återvinning/källsortering. Den totala energi-
förbrukningen ökar dock, och en analys av potentiella för-
bättringsåtgärder har påbörjats under 2019. En handlings-
plan för hållbar IT är under utveckling, och åtgärder för  
ökad återvinning och återanvändning av uttjänt utrustning 
har initierats.

Klimatkompensation
Kommuninvest klimatkompenserar för de växthusgasut-
släpp som återstår efter det egna klimatarbetet. I enlighet 
med de förutsättningar som gäller för kommuner och regioner 
klimatkompenserar vi internt, dvs. för satsningar lokalt/ 
 i Sverige. Medel som avsätts används antingen för att finan-
siera initiativ som understödjer hållbarhetsarbetet hos För-
eningens medlemmar eller bidrar till att minska Kommun-
invests egen påverkan. 

Under 2019 har klimatkompensationsmedel om 262 (0) 
tkr använts för Koncernens deltagande i projektet ”Klimat-
krav till rimlig kostnad”, tillsammans med Sveriges Allmän-
nytta och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet tar sikte  
på att ta fram en branschstandard för att allmännyttan  
ska kunna beräkna klimatpåverkan även inklusive bygg-
processen och ställa klimatkrav vid nyproduktion. 

Samhällsengagemang
För att öka effekten av vårt hållbarhetsarbete och svara upp 
mot intressentförväntningar engagerar vi oss i relevanta sam-
hällsfrågor, ofta i samarbete med andra. Vi deltar till exempel 
i SNS treåriga forskningsprojekt Samhällsbyggnad, som är 
inriktat på samhällsplanering, fungerande bostadsmarknad 
och investeringar i infrastruktur och samhällsservice.  
Kommuninvest bidrar med kompetens kring finansiering  
av välfärd och samverkan mellan kommuner.

Föreningen är vidare medstiftare till Axelpriset, som upp-
märksammar människor som i sin gärning bidrar till att 
trygga och utveckla tilliten till samhällskontraktet och dess 
demokratiska värden. Via ett samarbete med Centrum för 
kommunstrategiska studier vid Linköpings Universitet  

Ansvarsfull verksamhet
Tydlig ansvarsfördelning och fokus på ägarstyrning, bolagsstyrning och etik ska bidra till  
att Koncernen följer de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Uppförandekoden pekar på vikten av professionalism och god affärssed. 
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Unga politiker debatterade Välfärdens utmaningar
Kommuninvest och Society Lab* bjöd under årets Almedals-
vecka in ledare från de politiska ungdomsförbunden till 
paneldebatt om välfärden i tre fiktiva kommuner. Ämnena 
som diskuterades byggde till stor del på Kommuninvests 
rapport Välfärdens utmaningar. 

Den första fiktiva kommunen, glesbygdskommunen 
Astridsås, med problem som utflyttning, arbetslöshet och 
stort behov av personal i välfärden väckte diskussioner  
om digitaliseringens möjligheter, men också hur en bättre 
integrationspolitik kan bidra till att lösa Astridsås välfärds-
problem.

– Om man lyckas med integrationen är invandring något 
som kan bygga upp samhällen som Astridsås. Men det krävs 
att vi har system som kan ta emot nyanlända, hjälpa dem  
att få bostad och arbete och på det sättet kunna föryngra 
befolkningen i kommunen, resonerade Romina Pourmokhtari, 
vice ordförande, Liberala Ungdomsförbundet (LUF). 

Den större tätortskommunen Bokhamn, som präglades 
av stora skillnader vad gäller trygghet och skolresultat i 
kommunens olika områden, satte stadsbyggnadsfrågor  
i fokus och hur vi ska kunna bygga bort utsatta områden.

– Ett problem som jag har sett på nära håll i Uppsala är  
att det alltid pratas om förtätning, med höga hus och små 
lägenheter. I stället bör man bygga långsiktigt och även  
få in småhus och olika bostadsformer från början, menade 
Sarah Havneraas, generalsekreterare, Kristdemokraternas 
Ungdomsförbund (KDU).

Den tredje och sista diskussionen kretsade kring lands-
bygdskommunernas utmaningar som fick gestaltas i form av 
Alexanderberg, en medelstor tätort med hög arbetslöshet 
och få möjligheter till vidareutbildning.

– Jag tror att Alexanderberg är i stort behov av en mer 
företagsvänlig politik. Det handlar dels om att etablera fler 
nya arbetsgivare, men också att kommunen är en smidig 
part att ha att göra med vad gäller handläggning av tillstånd, 
menade Helena Nanne, 1:e vice ordförande, Moderata Ung-
domsförbundet (MUF) och nämnde gårdsförsäljning och 
skattesänkningar som exempel på hur kommunen kan bli 
mer attraktiv.

* Det blocköverskridande nätverket Society Lab, med Kommuninvest som  
initiativtagare, är en plattform för unga politiker och tjänstemän i frågor  
som rör välfärden och dess finansiering. 

stödjer vi Vadstena Forum, ett årligt symposium för forskare 
och representanter för civilsamhället, näringslivet eller 
offentlig sektor. I vår forskning och analys följs kommun-
sektorns ekonomiska utveckling kontinuerligt upp och 
avrapporteras via rapporter, seminarium m.m. 

Vi arbetar inte med sponsring i traditionell mening utan 
söker samarbetspartners som har ett uttalat samhällsengage-
mang, med tyngdpunkt på satsningar i Örebro där Bolaget 

har sitt huvudkontor. Fokus är på verksamheter inom ut - 
bildning, kultur och innanförskap. Satsningarna inkluderar 
läxläsning för gymnasieungdomar med invandrarbakgrund, 
stöd till konstverksamhet inom OpenArt, möjlighet till fot-
boll och ridning för människor med funktionsnedsättningar, 
samt satsningar på kvinnor med invandrarbakgrund i stads-
delen Vivalla.

Panelen från vänster: Sarah Havneraas, generalsekreterare, KDU, Romina Pourmokhtari, vice ordförande, LUF,  
Helena Nanne 1:e vice ordförande, MUF, David Ling, Språkrör, Grön ungdom.
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Med hållbar organisation menar vi en organisation som 
präglas av en stark kultur och goda arbetsförhållanden, med 
friska och motiverade medarbetare och chefer. Organisationen 
stimulerar kontinuerligt lärande och har god förmåga att 
anpassa sig till nya förutsättningar. Arbetsmiljön främjar mång- 
fald och jämställdhet, och diskriminering förekommer inte.

Respekt för mänskliga rättigheter en grundförutsättning 
Koncernen ska undvika att orsaka eller bidra till en negativ 
påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten 
samt åtgärda sådan påverkan om den uppstår. Medarbetare 
ska ha möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv. Vidare 
ska Koncernen ha god kunskap om, samt god kontroll på, att 
gällande lagar och avtal på arbetsmarknaden efterlevs. Särskilt 
diskrimineringslagstiftning, miljölagstiftning, lagstiftning för 
publika bolag och lagstiftning som rör affärsrelationer. Ingen 
form av diskriminering tolereras inom Bolaget. 

En jämställd arbetsplats
Vi värnar jämställdhet, mångfald och utveckling och ska 
vara en inkluderande (icke-diskriminerande) arbetsplats. 
Detta betonas i Bolagets Jämställdhets- och Mångfaldspolicy, 
för att säkerställa att Bolaget är en attraktiv arbetsgivare för 
såväl nuvarande som potentiella medarbetare. Vid slutet  
av 2019 var 41 (45) procent av det totala antalet anställda  
kvinnor. Av cheferna var 29 (36) procent kvinnor, och i  
den verkställande ledningen var andelen 43 (43) procent. 
Den minskade andelen kvinnliga chefer är noterad i årets 
personal- och hälsobokslut och målet är att inom tre år ha  
en jämställd chefsgrupp. 

Ambitionen är att kunna attrahera, behålla och utveckla 
kompetenta medarbetare – oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
trosuppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet. Vid slutet av 2019 härstammade 
17 (12) procent av Bolagets medarbetare från andra länder 
än Sverige. Totalt 12 (10) olika länder är representerade i 
organisationen.

Arbetsmiljö 
Vår arbetsmiljö ska tillgodose fysiska, sociala och organisa-
toriska mål samt legala krav, präglas av tydliga mandat och 
instruktioner samt erbjuda balans mellan ansvar och befogen-
heter. Kommuninvest bedriver ett preventivt arbetsmiljö-
arbete med tidiga och förebyggande insatser. Tät dialog  
mellan medarbetare och chef samt ett strukturerat arbete 
med att analysera nyckeltal och riskindikatorer är viktiga 

aspekter i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar  
organisation. Arbetsmiljöarbetet sker i tät samverkan med 
medarbetare och under 2019 har stora insatser gjorts för  
att öka kvaliteten på belysningen på kontoret samt minska 
ljud volym i öppna kontorslandskap. 

Årets medarbetarundersökning
Medarbetarundersökningar genomförs årligen, för att mäta 
arbetsklimatet och i formaliserad form ta reda på hur medar-
betarna upplever sin arbetssituation. Årets resultat jämförs 
med tidigare mätningar för att identifiera hur upplevelserna 
av Bolaget varierar över tid. 2019 års undersökning visar att 
Kommuninvest är en jämställd och icke-diskriminerande 
arbetsplats där medarbetarna känner ett stort engagemang 
för Kommuninvests samhällsuppdrag. Undersökningen gav 
ett NMI (Nöjd medarbetarindex) på 74 (73), vilket är ett högt 
resultat och indikerar en god tillfredsställelse och en välfung-
erande arbetsplats. Resultatet tyder även på att det arbete 
som lagts ner på ledarskap, medarbetarskap och kulturfrågor 
har gett resultat och kommer vara prioriterade områden 
även inför kommande år. 

Hållbar Vardag
Vi arbetar aktivt med hälsobegreppet Hållbar Vardag och vill 
främja en hälso sam livsstil, inklusive balans mellan arbete, 
fritid och föräldraskap. Ökande sjukskrivningar, på grund av 
arbets relaterad stress och andra psykosociala orsaker, har 
gjort att Kommuninvest tagit initiativ till ett ambitiöst arbete 
inom ramen för det vi kallar Hållbar Vardag. Hållbar Vardag  
inbegriper den fysiska och sociala arbetsmiljön, träning och 
vardagsmotion, hälsoinspirerande föreläsningar, stresshante-
ring, individuell coachning och självhjälpsprogram. Bland 
annat erbjuds samtliga medarbetare individuella hälso- och 
livsstilsmätningar på en regelbunden basis. Baserade på  
dessa ges medarbetaren verktyg för att skapa en hållbar  
livsstil inom de områden där behoven upplevs vara störst.  
Det kan röra sömn, kost, motion och livsstil samt arbets-
relaterade bekymmer.

Fokus på självledarskap
Inom Koncernen har samtliga medarbetare ansvar för sin 
egen kompetensutveckling, i dialog med chef och i enlighet 
med verksamhetens mål. Därutöver erbjuds kompetens-
utveckling på mer övergripande nivå i ett antal olika former. 

Under 2018 och 2019 har en omfattande satsning på  
ledarskap, medarbetarskap, kommunikation och kultur 

Hållbar organisation 
Att ha en hållbar organisation är avgörande för att leva upp till Kommuninvests uppdrag och 
vision samt våra intressenters förväntningar. Arbetet styrs av höga ambitioner och insikten  
att varje medarbetare kan göra skillnad. Ett kommunikativt ledarskap och engagerat 
medarbetarskap är centralt för att lyckas.
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Medarbetarprogram för en trygg och tillitsfull arbetsplats
Under 2019 avslutades Kommuninvests medarbetarprogram 
som pågått under ett år och vars syfte varit att: skapa  
förbättrade förutsättningar för ledar- och medarbetarskap  
och kommunikation, ge möjlighet till personlig utveckling, 
underlätta för självledarskap, bidra till trygga medarbetare, 
skapa plattformar för dialog, feedback och preventiv kon-
flikthantering samt öka kvaliteten på det kommunikativa 
ledarskapet.

En utvärdering visar att Kommuninvests medarbetare 
känner ett starkt engagemang för sina arbetsroller och  
har förmåga till en hög grad av självledarskap. Trots stora 
förändringar under senare tid finns förtroende för organisa-

tionen och medarbetarna känner sig trygga i att testa nya 
idéer och lösningar. Ett område som behöver förbättras  
är feedback, både vad det gäller att ge och få eller be om  
återkoppling. 

Ett av de teman som togs upp under programmet var 
nivåer av roll tagning. Genom att arbetsgrupper i ökad grad 
tar sig an arbetsuppgifter gemensamt istället för individu-
ellt skapas ytterligare engagemang för företagets utveck-
ling. Sammantaget är de anställda nöjda med medarbetar-
programmet då det anses ha bidragit till både personlig 
utveckling och ett ökat samarbete.

genomförts. Medarbetarprogrammet har tagits fram för  
att öka Kommuninvests förmåga att utvecklas i en tid som 
präglas av allt högre komplexitet och snabba förändringar, 
och beskrivs närmare i utvärderingen ovan. 

Bolaget driver sedan 2017 också ett ”Lunch and 
Learn”-koncept, där medarbetare regelbundet erbjuds var-
dagsinspiration och omvärldsbevakning/framtidsspaning i 
samband med en enklare lunch. 

Via digitala läroplattformar genomförs obligatorisk och 
kontinuerlig kompetensutveckling av samtliga medarbetare. 

Metoden har för Kommuninvest inneburit höga genomför-
andegrader och markant höjda kunskapsnivåer efter slut-
förda kurser. Under 2019 har fyra utbildningar genomförts: 
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism  
– fördjupning, Introduktion till GDPR, Insiderinformation 
och insiderbrott samt Hållbarhetsutbildning. De flesta 
utbildningar genomförs vartannat år, nyanställda genomför 
de obligatoriska under de första sex månaderna av anställ-
ningen. 

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Hållbarhetsindikatorer
Miljöindikatorer – Kommun investkoncernen

Enhet 2019 2018 2017

Energiförbrukning

Total energiförbrukning (i byggnader)1 kWh 616 853 620 069 586 071

 – varav elektricitet kWh 385 980 368 596 333 603

 – varav uppvärmning kWh 230 873 251 473 252 468

Total CO2-påverkan från energiförbrukning (i byggnader) Ton 142 138 127

 – varav från elförbrukning2 Ton 122 116 105

 – varav uppvärmning3 Ton 20 22 22

Andel förnybar energi i energiförbrukning för elektricitet4 % 56 56 58

Förändring i elförbrukning jämfört med föregående år % 5 10 7

Andel förnybar energi i energiförbrukning för uppvärmning5 % 95 95 96

Total kontorsyta kvm 2 217 2 217 2 217

Total energiförbrukning per kvm kWh/kvm 278 280 264

Total energiförbrukning per medarbetare kWh 6 107 6 392 6 440

Resursanvändning

Inköpt kontorspapper Ton 0,45 0,50 0,50

 – varav papper med hållbarhetsmärkning (PEFC) Ton 0,45 0,50 0,50

Andel hållbarhetsmärkt kontorspapper, av totala inköp % 100 100 100

Total pappersförbrukning per medarbetare Kg 4,5 5,2 5,5

Pappersåtervinning, inkl. inköpt och levererat papper Ton 2,0 2,0 2,5

Affärsresande

Totalt affärsresande6 Km 911 699 948 470 975 489

Totalt affärsresande per medarbetare Km 9 027 9 778 10 720

Totalt flygresande Km 493 063 521 771 571 379

Tågresor i Sverige Km 364 616 353 914 341 741

Totala CO2-utsläpp från affärsresande7 Ton 225 242 260

CO2-utsläpp från affärsresande, per medarbetare Ton 2,2 2,5 2,9

Totalt klimatavtryck

Verksamhetens totala klimatavtryck8 Ton 367 380 387

Totalt klimatavtryck per medarbetare, CO2e Ton 3,6 3,9 4,2

1)  Tidigare rapporterade värden gällande fördelningen mellan elektricitet och upp
värmning har korrigerats då en av mätarna kategoriserats felaktigt. Korrigeringen har 
medfört en höjning av elförbrukning och en minskning av värmeförbrukning.

2)  Klimatpåverkan från elförbrukning beräknad med emissionsfaktor för el om 315 g 
CO2e/kWh, i enlighet med de principer för effektrapportering för gröna obligationer 
som Kommuninvest följer (Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting). 
Rapporterade värden är Scope 2 enligt Greenhouse Gas Protocol.

3)  Klimatpåverkan från uppvärmning beräknad med emissionsfaktor för fjärrvärme i 
Örebro kommun om 87 g CO2e/kWh, i enlighet med de principer för effektrapporte
ring för gröna obligationer som Kommuninvest följer (Nordic Position Paper on Green 
Bonds Impact Reporting). Rapporterade värden är Scope 2 enligt Greenhouse Gas 
Protocol.

4)  Andelen utgår i årets rapportering från genomsnittet i riket (källa: Energimyndigheten 
och SCB), då avtal om 100 % förnybar el visat sig saknas. Medför en minskning jämfört 
med föregående år. Data för 2019 är preliminära och utgörs av data för 2018.

5)  Andelen utgår i årets rapportering från genomsnittet i riket (källa: Energiföretagen),  
då avtal om 100% förnybar fjärrvärme visat sig saknas. Medför en minskning jämfört 
med föregående år. Data för 2019 är preliminära och utgörs av data för 2018.

6)  En fördjupad analys av affärsresandet har genomförts under 2019. Identifiering av  
felkällor i dataunderlag från leverantör och inkludering av även affärsresande med  
bil har medfört att tidigare redovisat utfall för 2018 och 2017 har justerats uppåt.

7)  Från och med 2019 beaktar Kommuninvest en s.k. RFIfaktor om 1,9 vid utsläpps
beräkningar avseende flygets höghöjdseffekter, i enlighet med Tricoronas beräknings
metod och baserat på forskning vid Chalmers Tekniska Högskola (Kamb et al, 2018). 
Tidigare publicerade utsläppsvärden har justerats.

8)  Inkluderar CO2utsläpp från energiförbrukning, resursförbrukning och affärsresande. 
Beräkning av Tricorona Climate Partner i januari 2020. Samtliga utsläpp i Scope 1 och 
Scope 2 och utsläpp från tjänsteresor i Scope 3.

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Ekonomiskt värdeskapande – Kommun investkoncernen
Enhet 2019 2018 2017

Totala intäkter 

Ränteintäkter Mnkr 1 223,5 505,3 452,3

Övriga rörelseintäkter Mnkr 9,0 7,6 6,2

Distribuerat värde

Räntekostnader Mnkr –412,5 367,2 426,4

Provisionskostnader Mnkr –11,3 –8,2 –7,3

Löner och arvoden Mnkr –77,9 –73,9 –70,4

Pensionskostnader, utbildningskostnader och övriga  personalkostnader Mnkr –24,5 –23,2 –26,6

Sociala avgifter och löneskatt på pensionskostnader Mnkr –27,8 –26,9 –25,3

Resolutionsavgift Mnkr –27,4 –69,1 –66,3

Övriga rörelsekostnader Mnkr –106,0 –94,1 –97,1

Skatt Mnkr –2,9 –3,7 –28,0

Överfört till Föreningens medlemmar under året, återbäring på  
 affärsvolym och ränta på insatskapital för föregående räkenskapsår Mnkr 717,8 969,8 445,4

Effektivitet

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift i % av  balansomslutning % 0,050 0,052 0,061

I tabellen redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

Enhet 2019 2018 2017

Totalt antal anställda, inklusive deltids- och provanställningar1 Antal 111 104 105

Andel kvinnor/män – totalt % 41/59 45/55 38/62

Andel kvinnor/män – samtliga chefer % 29/71 36/64 38/62

Andel kvinnor/män – verkställande ledning % 43/57 43/57 43/57

Medelantal helårsanställda (baserat på arbetade timmar) Antal 101 97 91

Anställningstid < 2 år (baserat på fast anställda) % 17 18 18

Anställningstid 2–4 år % 19 13 28

Anställningstid 5–9 år % 34 40 29

Anställningstid > 10 år % 29 29 25

Personalomsättning % 10 8 11

Deltagande i medarbetarundersökning % 95 96 95

Andel medarbetare med universitetsutbildning % 90 89 93

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal % 100 100 100

Andel medarbetare som genomgått hållbarhetsutbildning % 93 64 63

1)  Antal anställda avser ”total headcount”, inklusive heltid, deltid, föräldralediga och visstidsanställda. Totalt antal tillsvidare och provanställda var 93 vid utgången av 2019.

Medarbetarstatistik – Kommuninvestkoncernen

Kontorsmaterial, 9 (5) %

Kontor  
(el, värme, kyla),  

8 (6) %

Tjänsteresor,  
83 (89) %

0

100

200

300

400

500

20192018201720162015

CO2-utsläpp från affärsresande, tonFördelning av total klimatpåverkan

Källa: Big Travel, med bearbetning av Kommuninvest 
(utsläppsvärden har multiplicerats med en s.k. RFI
faktor om 1,9 avseende flygets höghöjdseffekter).Källa: Tricorona Climate Partner

Tjänsteresor, särskilt med 
flyg, står för den absoluta 
merparten av Kommuninvests  
klimatpåverkan. Målet är att 
affärsresandet ska minska, 
förutsatt att detta kan ske 
utan att ge avkall på verksam-
hetsmålen. 2019 minskade 
affärsresandet med flyg, mätt 
i antal km, med 6 (9) procent. 
Tågresandet ökade under 
året med 3 (4) procent. Det 
totala koldioxidavtrycket 
fortsatte att minska, och upp-
gick för 2019 till 3,6 (3,9) ton 
CO2 per medarbetare.

Jämfört med föregående analys, utförd för år 2017, har tjänste
resors påverkan minskat. Det beror främst på en justering av 
höghöjdsfaktorn, den s.k. RFIfaktorn, till 1,9 (2,7).
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•  Jämförelsetal  avseende resultat räkningen avser  före gående år (1  januari–31  december 2018) 
om inte annat anges. Jämförelsetal avseende balans räkningen avser 31 december 2018 om  
inte annat anges.

•  Kommentarer till resultat- och balansräkningen samt förändringar i eget  kapital återfinns 
i anslutning till räkningarna, på sidorna 49, 51 och 53.

•  I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Kommun invest ekonomisk förening valt att upprätta  
den  lag stadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. 
 Hållbar hets rapporten finns tillgänglig på sidorna 14–23 i detta dokument.

Förvaltnings
berättelse
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Effektiv finansiering  
och tillgänglig kunskap
Sveriges kommuner och regioner har fortsatt stora investeringsbehov och ökande välfärds
utmaningar som ställer krav på ett mer effektivt nyttjande av resurser. Kommuninvest spelar  
en viktig roll inom båda dessa områden. Konkurrenskraftig långivning ger en kostnadseffektiv 
finansiering och finansiell expertis samt webbaserade analysverktyg ger möjlighet till tids
besparingar och därmed en effektiv skuldförvaltning.

Verksamhetens inriktning
Kostnadseffektiv finansiering uppnås genom att med minsta 
möjliga kostnad säkerställa likviditet och samtidigt med 
effektivast möjliga interna processer tillgängliggöra likvidi
teten till kunder och medlemmar. 

Under året har ett större utredningsarbete genomförts 
med målsättningen att öka förmågan att matcha Bolagets 
fastränteutlåning och upplåning och därmed minska använd
ningen av räntederivat. Ett förändrat arbetssätt ska ge 
marginal förbättringar, lägre operativa risker samt minskade 
kostnader och implementeras stegvis under kommande år.

Sektorns utmaningar medför ett fortsatt och ökande 
behov av kunskap inom skuldförvaltning. Kommuninvest 
kan möta detta behov genom att tillgängliggöra den kunskap 
inom skuldförvaltning och information om sektorn som 
Kommuninvest besitter. Med stöd av digitala verktyg kan 
kunskapen förmedlas på ett likvärdigt sätt till fler kunder och 
medlemmar.

Kommuninvests insatser för att digitalisera och effekti
visera administrationen av lånehandläggningen har fortsatt 
under året. KI Offert erbjuder möjligheten att skicka en 
offertförfrågan digitalt och KI Signera erbjuder möjligheten 
till elektronisk signering av lånedokument. Nyttjandet av  
de digitala lösningarna ökar och erbjuds till fler kategorier  
av kunder. 

Under året har Kommuninvest tagit fram ett nytt web
baserat analysverktyg som erbjuder stöd i planering av inves
teringar och likviditetsflöden. Verktyget erbjuder möjligheten 
att skapa likviditetsprognoser utifrån olika tidshorisonter 
och nivåer inom organisationen. KI Finans Likviditet och 
Investeringar lanseras till Kommuninvests medlemmar och 
kunder under början av 2020.

Kommuninvests fokusområden är utgångspunkt för  
verksamhetsstyrningen.

Flerårsöversikt
Kommuninvests starka tillväxt fortsätter och den totala ut  
låningen passerade 400 mdkr under 2019, en genomsnittlig 
årlig ökning om 13 procent de senaste fem åren. Bolagets 
andel av kommunsektorns externa upplåning har ökat från 
45 procent till 57 procent under samma period. Föreningens 
medlemmar har under senare år kapitaliserat Koncernen 
med målet att nå en bruttosoliditet om minst 1,5 procent 
enligt ägardirek tivet. Det egna kapitalet i Koncernen har  
därigenom ökat från 2,4 mdkr 2015 till 7,6 mdkr 2019. 
Bruttosoliditeten uppgick 31 december 2019 till 1,59 pro
cent. För mer information om bruttosoliditet se sidan 37. 

För flerårsdata i tabellform, se sidan 5.

KUND/MEDLEM
Att vara kundens/medlemmens förstahandsval  

inom kommunal finansförvaltning genom att  
anpassa produkt- och tjänsteutbudet inom  

alla utvalda kundsegment

KOMPETENS
Bredda och  

fördjupa med- 
arbetarnas  

kompetens för 
att säkerställa  
en konkurrens-

kraftig verk- 
samhet i  

framtiden

DIGITALISERING
Öka organisa- 

tionens anpass-
ningsförmåga 

genom att  
förbättra arbets-

sätt och platt- 
formar för  

utveckling och 
innovation

EFFEKTIVITET
Bolagets  

utlåningspris, 
genomsnittlig 
upplånings- 
kostnad plus 

olika marginal- 
påslag, är  

konkurrens- 
kraftigt i relation 
till kommunernas 
egen upplåning

Bolagets fokusområden
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Kommunsektorns upplåning 
under den senaste tioårspe-
rioden karakteriseras av en 
ökad andel upplåning via 
Kommun invest och egna 
marknadsprogram, samt en 
minskning av upplåning via 
banksektorn. Data för 2019 
baseras på bedömd total 
låneskuld.

  Upplåning via 
 Kommun invest, mdkr

 Bankupplåning, mdkr

  Upplåning via egna 
 marknadsprogram, mdkr

  Kommunsektorns låne-
skuld som andel av BNP, %
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Kombinationen av ett omfattande renoverings
behov av de bostäder och fastigheter som  
byggdes under åren 1965–1975 och en kraftig 
befolkningstillväxt som kräver fler verksam
hetslokaler och utbyggd infrastruktur driver 
upp kommunsektorns investeringsvolymer. 
Investeringarna omfattar flera kommunala 
ansvars områden, såsom fastigheter, bostäder, 
vatten och avlopp, infrastruktur och energi
produktion.

Under de tre senaste åren har kommun
sektorns goda resultat och starka kassaflöden 
minskat behovet av extern finansiering för de 
investeringar som har genomförts. Under 2018 
minskade resultatet till 2015 års nivå och för
väntas även minska ytterligare till år 2019. 
Detta har medfört ett ökat behov av extern 
finansiering då ingen avmattning av investe
rings behovet syns. 

Kommuninvest växte kraftigt åren efter 
finanskrisen och har ökat sin marknadsandel 
ytterligare på senare år, sedan 2013 till 2019  
har andelen ökat från 43 till 56 procent. Finan

siering via banksektorn och bilaterala parter 
har minskat till 14 (15) procent. Så sent som 
2013 stod bankerna för en tredjedel av utlå
ningen till Sveriges kommuner och regioner. 
Kommuninvest var vid den tiden den största 
enskilda kreditgivaren med en marknadsandel 
på drygt 43 procent. Ett tjugotal kommuner  
och ett tiotal kommunala bolag är idag aktiva 
på kapitalmarknaden. Utgivningen av kommu
nala obligationer och certifikat stod för 30 (31) 
procent av sektorns finansiering 2019. 

Tillväxten under perioden 2013–2019 för 
sektorns låneskuld har i genomsnitt legat på  
7 procent, Kommuninvest växte under samma 
period med en genomsnittlig tillväxt på 12 pro
cent. Tillväxten i banksektorns utlåning till 
kommunsektorn har varit negativ under perio
den med ett genomsnitt på –6 procent. 

 

1)  Prognos baserad på Kommuninvests löpande uppföljning av skuld 
och investeringsutvecklingen inom kommunsektorn. Vid tidpunkten 
för årsredovisningens publicering var de fullständiga underlagen  
för 2019, kommunernas och regionernas egna årsredovisningar,  
inte tillgängliga. Värden och andelar för 2018 har justerats i enlighet 
med kommunernas och regionernas egna årsredovisningar.

Kommun invest 
stärker sin ställning
Stora investeringar i kommunerna ökar behovet av lånefinansiering.  
Den kommunala låneskulden växte med 65 mdkr under 2019 till 721 (656)1 mdkr.  
Kommuninvest fortsätter att stärka sin ställning och Bolaget finansierade  
56 (54) procent av kommunsektorns totala skuld.

Kommunala 
 upplåningsformer
Svenska kommuner 
och regioner har till-
gång till tre huvud-
sakliga källor för  
lånefinansiering:

•  upplåning via 
Kommuninvest

•  upplåning via  
banksektorn eller 
annan bilateral  
part

•  upplåning på  
penning- och  
obligations-
marknaderna.
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Antal medlemmar och utlåningsvolym
1987–2019

Fler medlemmar i Före-
ningen samt att medlem-
marna valt att lägga en allt 
större del av sin upp låning 
hos Bolaget, är de främsta 
förklaringarna till den his-
toriska utlånings tillväxten.

  Antal medlemmar 
i Kommun invest 
 eko nomisk förening

  Utlåning (nominellt 
värde), Kommuninvest 
 i Sverige AB
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Stärkt marknadsposition
Genom Kommuninvest och övriga kapitalmark
naden kunde Sveriges kommuner och regioner 
under 2019 tillgodose sina upplåningsbehov på 
ett effektivt sätt. Kommuninvest erbjuder låne
produkter med kort eller lång kapitalbindning, 
med fast eller rörlig ränta samt lån som löper 
tillsvidare med ömsesidig rätt till uppsägning 
helt eller delvis.

Vid årets slut uppgick utlåningen i nominella 
termer till 406,5 (353,9) mdkr, en ökning med 
15 (15) procent. Kommuninvests konkurrens
kraft uttryckt som andelen accepterade offerter, 
har varit fortsatt stark. Acceptansgraden för 
lämnade offerter uppgick till 99 (99) procent.

Årets avtalade utlåning, det vill säga nyut
låning och omsättning av befintliga lån, fördela
des med 88 (85) procent på lån med en kapital
bindning längre än ett år och 12 (15) procent  

på lån med en kapitalbindning om ett år eller 
kortare. Lån med en kapitalbindning om ett  
till tre år stod för 20 (23) procent av volymen.

Vid utgången av 2019 bestod Kommunin
vests utlåningsportfölj av 47 (44) procent lån 
med fast räntebas och 53 (56) procent lån med 
rörlig räntebas.

Ökade volymer Gröna lån
Volymen beviljade Gröna lån, finansiering för 
kommunala och regionala investeringsprojekt 
som främjar övergången till lägre koldioxid
utsläpp och hållbar tillväxt, ökade under året. 
Vid utgången av 2019 hade 63,1 ( 39,5) mdkr i 
Gröna lån beviljats, avseende 346 (232) projekt 
och 150 (109) kommuner och regioner. Mer  
information om Gröna lån återfinns på sidorna 
16–17. 

Lån som möter  
kundernas behov
Kommuninvests utlåning växte under 2019 till 406,5 (353,9) mdkr. Tillväxten speglar  
ökade investerings och upplåningsbehov bland Sveriges kommuner och regioner. 
 Ökningen visar även på en ökad konkurrenskraft hos Kommuninvest. Vid utgången  
av 2019 hade Kommuninvest totalt 964 (945) aktiva låntagare.

Enbart utlåning 
till svenska 
 kommuner  
och regioner
All Kommuninvests 
utlåning sker till 
svenska kommuner 
och regioner. Lån kan 
erbjudas till:

•  Kommuner och  
regioner som är 
medlemmar i 
Kommuninvest  
ekonomisk förening.

•  Kommunala och 
regionsägda bolag, 
där en eller flera 
medlemmar i  
Kommuninvest 
 ekonomisk förening 
innehar bestäm-
mande inflytande.

•  Kommunala stiftel-
ser och förbund, 
mot borgen och  
förutsatt att de är 
närstående medlem 
eller medlemmar i 
Kommuninvest  
ekonomisk förening.
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Kommuninvest och Handelshögskolan  
i Stockholm utvecklade spetsutbildning 
Under våren 2019 genomfördes den första omgången av ett  
utbildningsprogram med fokus på ekonomisk analys av kommunal 
verksamhet som tagits fram av Kommuninvest tillsammans med 
Handelshögskolan i Stockholm. Deltagarna bestod av 22 personer 
från fem olika kommuner; Karlstad, Kristianstad, Luleå, Skellefteå 
och Skövde.

Utbildningen, som pågick under fyra dagar, tog sin utgångspunkt 
i den centrala begreppsapparaten, de huvudsakliga sambanden 
och det analytiska ramverket inom ämnesområdena redovisning 
och finansiell analys. Mot bakgrund av detta behandlades fråge-
ställningar rörande kommunala investeringsanalyser, effektivitets-
krav, strategiska vägval vid finansiering av investeringsbehov och 
vilken långsiktig ekonomisk bärkraft en kommun behöver ha.

Gemensamt för de fem kommunerna som deltog i den första 
omgången av utbildningen var att de står inför stora investerings-
behov, vilket medför ett flertal olika strategiska val. En del av  
utbildningen ägnades därför åt styrningen av investeringar och  
de finansieringsvägar som står till buds. Centralt var också att  
diskutera olika modeller för hur investeringsbehoven inom en  
kommunkoncern samordnas. 

Genom att samla kommuner med liknande förutsättningar och 
utmaningar bäddades för en lärorik dialog. En av utbildningens 
nyckelkomponenter var att varje kommun tog med sig ett praktik-
fall om investering från den egna verksamheten. Beslutsunderlag 
och strategiska överväganden analyserades av lärarna och erfaren-
heter utbyttes mellan deltagarna.

– Ambitionen med utbildningsinitiativet är att underlätta för  
personer, som med olika utgångspunkter och uppdrag arbetar med 
kommunalekonomiska frågor, att samverka effektivare framöver.  
Det gäller såväl samarbeten mellan förtroendevalda och tjänste-
personer, som mellan styrande och opposition. Förhoppningen  
är att kommunerna på så sätt ska få en långsiktig effekt av utbild-
ningsinvesteringen och så stor nytta som möjligt av de ekonomiska 
medel som står till buds, sade Johan Nordlund, programledare  
vid Handelshögskolan i Stockholm.

Den första utbildningsomgången var en pilotutbildning.  
Kommuninvest vill nu fortsätta utveckla konceptet för att framöver 
kunna erbjuda utbildningen till fler kommuner.



Betydande låntagare  
med högsta kreditbetyg
Kommuninvest lånar upp pengar på kapitalmarknader i Sverige och internationellt vilket  
finansierar utlåningen till kommuner och regioner. Efterfrågan på säkra emittenter var fortsatt 
god under året och Kommuninvest kunde fullfölja sina upplåningsplaner till konkurrens  kraftiga 
nivåer. Den totala upplåningen vid årets slut uppgick till 450,8 (397,4) mdkr. 

God efterfrågan på  
Kommun invests  obligationer
Bolaget upplevde under 2019 en fortsatt  
god efterfrågan på sina emissioner. I oktober  
beslutade Kommuninvest om att addera euro
marknaden som en ny strategisk upplånings
marknad. Offentliggörandet hade en positiv 
inverkan och medförde en ökad efterfrågan  
på Kommuninvests obligationer. I oktober 
dubblades emissions volymen vilket till stor  
del kan tillskrivas det positiva mottagandet 
 av euromarknadsnyheten.

Utöver Euro utgör svenska kronor och 
USdollar strategiska upplåningsmarknader, 
både vad gäller traditionell upplåning och det 
som definieras som hållbar upplåning, det vill 
säga gröna obligationer. Bolaget har också en 
taktisk marknad i form av Uridashiupplåning  
i den japanska marknaden. Kommuninvest  
strävar efter att ha en jämn fördelning mellan 
inhemsk och internationell upplåning. 

Fokus på ökad  bench markupplåning
Under året lånades 135,4 (138,8) mdkr upp i 
obligationer med löptid över ett år. Därutöver 
avtalades villkorad upplåning, med potentiell 
förtidsinlösen inom ett år, motsvarande 11,3 

(14,7) mdkr. Upplåning i kortfristiga certifikat, 
med löptid under ett år, uppgick till 35,5 (48,5) 
mdkr. Tidigare emitterad upplåning till ett belopp 
om 19,7 (17,7) mdkr återköptes. Upplåningen 
görs för att ersätta lån som förfaller eller har 
återkallats, för att finansiera nyutlåningen i 
utlåningsverksamheten samt för att anpassa 
storleken på likviditetsreserven efter rådande 
marknadssyn och likviditetsberedskapskrav. 

Bolaget arbetar aktivt med upplåningen i 
sina stora obligationsprogram, så kallade 
benchmarkprogram, såväl internationellt som 
nationellt. Under året genomfördes fyra större 
upplåningar i USdollar, varav en grön.

I det svenska obligationsprogrammet emitte
rades totalt 76,8 (64,9) mdkr och 231,0 (192,7) 
mdkr var utestående vid slutet av året. Under 
2019 emitterades två obligationer (varav en 
grön) och totalt omfattar det svenska obliga
tionsprogrammet åtta utestående obligationer.

Under 2019 emitterades två gröna obligatio
ner, vilket innebär att Kommuninvest sedan 
2016 totalt emitterat sju stycken. Gröna obliga
tioner gör det möjligt att finansiera miljöin
riktade investeringsprojekt i Föreningens 
medlems kommuner och regioner.

Positiva besked för Kommuninvests  
obligationer under året
I oktober beslutade Kommuninvest om att addera euro-
marknaden som en ny strategisk upplåningsmarknad. 
Offentliggörandet hade en positiv inverkan på Bolagets 
upplåningsförhållanden i den svenska marknaden. 
Utöver Euro utgör svenska kronor och US-dollar strate-
giska upplåningsmarknader, både vad gäller traditionell 
upplåning och det som definieras som hållbar upp-
låning det vill säga gröna obligationer. 

I november emitterade Kommuninvest närmare  
10 miljarder kronor i en ny 3-årig grön obligation för 
programmet benchmarkupplåning i US-dollar. 
Transaktionen är den hittills största enskilda gröna 
obligationen från en nordisk SSA-aktör (Sovereigns, 
Supranationals, Agencies) och bekräftade 
Kommuninvests position som den största svenska 
emittenten av gröna obligationer.

En betydande SSA emittent
Kommuninvest emitterar på internationella 
upplåningsmarknader i kategorin ”Sovereigns, 
Supranationals and Agencies” (SSA). Med stora årliga 
upplåningsvolymer är Kommuninvest en betydande 
internationell aktör inom SSA-segmentet. Låntagare 
som Kommuninvest jämför sig med inkluderar:

•  Bank Nederlandse Gemeenten (Nederländerna)

•  Europeiska investeringsbanken, EIB (Europa)

•  KfW (Tyskland)

•  Kommunalbanken (Norge)

•  Kommunekredit (Danmark)

•  Municipality Finance (Finland)

•  Nordiska Investeringsbanken, NIB (Norden och 
Baltikum)

Nyupplåning  
per valuta* 
2019 (2018)

 SEK 60 (46) %

 USD 32 (44) %

 JPY 8 (9) %

 MXN, TRY 0 (1) %

 ZAR 0 (0) %

 AUD 0 (–) %

*exkl. certifikatupplåning

Nyupplåning  
per program*
2019 (2018)

  Svenskt obligations-
program 52 (42) %

  Benchmark-
upplåning, övriga 
valutor 25 (43) %

  Uridashi 8 (11) %

  Gröna obligationer 
14 (4) %

*exkl. certifikatupplåning
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Likviditetsreserv för att klara 
 kundbehov i alla lägen
För att kunna förse kunderna med finansiering även i perioder av osäkerhet på de  
finansiella marknaderna och med god framförhållning kunna säkerställa att upplånings 
förfall kan åter betalas har Kommuninvest en likviditetsreserv. Reserven uppgick vid  
årets slut till 44,7 (47,3) mdkr, motsvarande 11 (13) procent av utlåningsvolymen.

1)  Detta inkluderar bland annat 
Bolagets nordiska grannorga-
nisationer.

Reserv med hög kreditkvalitet och låg risk
Utgångspunkten i Kommuninvests likviditets
strategi är god matchning av tillgångar och  
skulder. Kommuninvest har också en likviditets
reserv, dess syfte är att säkerställa befintliga och 
framtida åtaganden under perioder av finansiell 
stress. Bolaget måste alltid kunna möta ingångna 
avtal och Kommuninvests likviditetsreserv är 
därför beroende av upp låningen i respektive 
valuta. Strikta regler och ett konservativt för
hållningssätt är styrande för Kommuninvests 
likviditetsreserv. Enligt Bolagets instruktioner 
ska likviditetsreserven säkerställa att Kommun
invests åtaganden kan infrias med bibehållen 
utlåningskapacitet, se vidare sidorna 34–35.  
Likviditetsreservens storlek anpassas efter 
bland annat upplåningsförfall och omvärldsfak
torer, exempelvis valutakurs och ränte föränd
ringar. Per 20191231 uppgick likviditetsreser
ven till 11 (13) procent av utlåningsvolymen. 

Enligt Bolagets strategi ska likviditetsreserven 
placeras kort, och den genomsnittliga löptiden 
får som mest uppgå till 12 månader. Enskilda 
placeringar får som mest ha en löptid upp till 
39 månader.

Effektiv och konservativ förvaltning i fokus
Förvaltningen under 2019 präglades av en lik
viditetsreserv med både hög kreditkvalitet och 
omsättningsbarhet. Direkta placeringar görs 
främst i värdepapper utgivna av nationella 
regeringar eller centralbanker, Sovereigns, 
Supranationals and Agencies (SSA)1 samt multi
laterala utvecklingsbanker.

Vid utgången av 2019 var 84 (86) procent  
av reserven placerad i värdepapper med högsta 
möjliga kreditvärdighet. 70 (76) procent utgjor
des av placeringar i värdepapper utgivna av 
emittenter i Sverige. Se not 2 för ytterligare 
information om Bolagets kreditriskexponering.

Placeringsregler 
för likviditets
reserven 
•  Likviditetsreserven  

får ha en maximal 
genom snittlig löptid 
om 12 månader

•  Maximal löptid på 
enskilda placeringar  
är 39 månader.

För mer information,  
se avsnitt Risk- och kapital 
hantering sidorna 34–38 
eller Kommuninvests  
webbplats  
www.kommuninvest.se.

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 ratingkategori
2019 (2018)

 AAA 84 (86) %

 AA 16 (12) %

 A 0 (2) %

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 emittentkategori
2019 (2018)

  Nationella regeringar 
eller centralbanker 
41 (78) %

  Kreditinstitut subven-
tionerade långivare 
13 (9) %

  Kreditinstitut banktill-
godohavanden 4 (4) %

  Kreditinstitut place-
ringsrepor 37 (–) %

  Multilaterala utveck-
lingsbanker 4 (7) %

  Delstatliga eller lokala 
självstyrelseorgan och 
myndigheter 0 (2) %

Likviditetsreserven 
fördelad  
på land
2019 (2018)

 Sverige 70 (76) %

  Supranationals 4 (7) %

  Finland 7 (7) %

 Tyskland 11 (4) %

 Danmark 2 (2) %

 Storbritannien 2 (2) %

 USA 4 (0) % 
  Kanada 0 (2) %
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Medarbetarskap för största 
 möjliga medlemsnytta
Kommuninvests utgångspunkt är att det är ledare och medarbetare tillsammans som utför  
organisationens uppdrag och skapar nytta för dess medlemmar. Arbetet med att skapa en  
stark kultur i linje med Bolagets kommunala värderingar fördjupades med det medarbetar 
program som genomfördes under 2019.

Kommuninvest befinner sig i en ständigt föränderlig värld 
som blir alltmer komplex. Organisationen, ledare och med
arbetare behöver ha en hög förmåga att förstå sektorns 
behov idag och imorgon, samt förmågan till förändring för 
att kunna skapa största möjliga nytta och värde för kunder 
och medlemmar även i framtiden. För att hantera utveck
lingen och öka medarbetarnas förmåga till självledarskap 
har Kommuninvest genomfört en omfattande satsning på 
ledarskap, medarbetarskap, kommunikation och kultur i 
form av ett medarbetarprogram.

Programmet innebär att samtliga medarbetare utbildats 
bland annat i modulerna:

• Roll, mål, sammanhang

• Feedback

• Kommunikation

• Gruppers utveckling

• Effektiva möten

Effektmätningar genomförda under hösten 2019 visar på 
goda resultat med ökningar inom samtliga av mätområdena, 
till exempel att medarbetarna känner ett starkt engagemang 
för sina arbetsroller och har förmåga till en hög grad av själv
ledarskap. Mer information om utvärderingen återfinns på 
sidan 21. 

Strategisk kompetensförsörjning
Ett av Bolagets övergripande fokusområden är att bedriva en 
kunskapsorienterad verksamhet. Bolaget arbetar aktivt med 
kompetensförsörjning för att styra medarbetarnas och orga
nisationens kompetens i linje med verksamhetsmålen. På 
samma sätt arbetar Bolaget för att på ett strukturerat sätt  
attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Kommuninvest 
strävar efter att bli en ständigt lärande organisation som kan 
skapa största möjliga kund och medlemsnytta. Att lära nytt 
och kompetensväxla kommer vara en av Bolagets viktigaste 
utmaningar i framtiden och de närmaste åren kommer resur
ser att läggas på att öka samtliga medarbetares förmåga att 
lära nytt samt strategisk och operativ förändringsledning.

En hållbar organisation
Kommuninvest har en holistisk syn på en hållbar organisa
tion. För att skapa en välfungerande och hälsosam arbets
plats måste många olika delar finnas på plats, vilket visuali
seras i bilden nedan. För Kommuninvest är det viktigt med 
balans mellan arbetsliv och privatliv och vi ställer höga krav 
på hållbarhet i alla aspekter. Bolaget tillhandahåller verktyg, 
strukturer och processer som möjliggör att medarbetare kan 
ta ett stort eget ansvar för den egna hållbarheten.

Medarbetarundersökning 2019
Medarbetarundersökningen 2019 gav ett NMI (Nöjd med
arbetarindex) på 74 (73). Resultatet är högt och indikerar  
en god tillfredsställelse med en välfungerande arbetsplats. 
Resultatet tyder även på att det arbete som lagts ner på  
ledarskap, medarbetarskap och kulturfrågor har gett resultat. 
Dessa kommer vara prioriterade områden även inför 2020.

Index eNPS (EmployeeNetPromoterScore) ökade från 
46 till 55, vilket klassas som ett högt värde med en hög andel 
ambassadörer och en låg andel kritiker.

Styra och utveckla medarbetarnas och organisationens  
kompetens i linje med verksamhetsmål och strategier

ARBETSMILJÖ

Fysisk

Social-
organisatorisk

Digital

MEDARBETARE

Hälsa

Kompetens-
utveckling

Förmåner

ORGANISATION

Ledarskap

Medarbetarskap

Intern-
kommunikation

Kommuninvest har nolltolerans mot alla former av diskriminering eller 
trakasserier och arbetar förebyggande i dessa frågor. Bolaget arbetar 
för att integrera jämställdhet och mångfald i samtliga områden i Bolaget.

Medarbetarundersökning
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Balansomslutningen uppgick vid periodens slut 
till 471 321,3 (417 211,0) mnkr och utlåningen 
till kommunerna och regionerna står för huvud
delen av tillgångarna. Utlåning uppgick till 
408 218,1 (355 710,0) mnkr vid årsskiftet. 

Per 20191231 uppgick det egna kapitalet 
till 7 994,7 (8 248,6) mnkr.

Överskottsutdelning att utbetala 2020
Förutsatt beslut på Föreningens årsstämma 
2020 kommer Föreningen att använda sig av 
överskottsutdelning i form av återbäring samt 
ränta på insatskapital för räkenskapsåret 2019. 
För detta har Bolaget i bokslutet lämnat kon
cernbidrag om 393,5 (750,6) mnkr och föresla
gen överskottsutdelning uppgår till 355,4 
(717,8) mnkr.

Skulle ett beslut om inbetalning av nytt insats
kapital fattas bedömer Föreningens styrelse det 
som sannolikt att samtliga medlemmar som 
ännu ej nått upp till den beslutade högsta nivån 
för medlemsinsats deltar, med ett belopp som är 
beroende av om medlemmen nått 50, 75 eller 
100 procent av den högsta insatsnivån. Utbetal
ning av överskottsutdelning samt inbetalning av 
insatskapital till Föreningen respektive eventu
ell kapitalförstärkning till Bolaget förväntas ske 
inom tre månader från beslut. Det beräknade 
men ännu ej beslutade kapitaltillskottet uppgår 
till 13,0 (30,9) mnkr.

Kapitaltäckning
Koncernen är väl kapitaliserat för att möta  
riskerna i verksamheten, med kapitalrelationer 
som med god marginal överstiger de föreskrivna 
minimi kraven i pelare 1 samt pelare 2 baskrav. 
Kärnprimärkapitalet uppgick till 7 456,1 

(7 553,0) mnkr, vilket innebär en kärnprimär
kapitalrelation på 128,2 (187,7) procent.  
Koncernens kapitalbas består numera enbart  
av kärnprimärkapital och därmed uppgår även 
den totala kapitalrelationen till 128,2 (192,8) 
procent.

Vid utgången av 2019 uppgick Koncernen, 
enligt CRR rapporterade bruttosoliditetsgrad, till 
1,59 (1,74) procent. Med de särskilda reglering
arna för offentliga utvecklingskreditinstitut där 
bruttosoliditetsgraden beräknas exklusive utlå
ning till medlemmar och deras bolag uppgick 
bruttosoliditetsgraden till  12,36 (11,19) pro
cent, se alternativa nyckeltal på sidan 100.

För mer information angående Koncernens 
kapitalhantering, se sidorna 36–37 samt not 2.

Rating
Bolaget har högsta kreditbetyg, AAA från S&P 
Global Ratings och Aaa från  Moody’s. Rating
instituten bekräftade i februari respektive sep
tember 2019 Bolagets rating, med stabila utsik
ter. Ratinginstituten lyfter fram det solidariska 
borgens åtagandet från Föreningens ägare, 
 mandatet Bolaget har från dess ägare att agera 
Kommun gäld för medlemmarna, den höga 
 kvaliteten i låneportföljen samt strategin för 
kapitaluppbyggnad inför kommande regelverk.

Bolaget höjde under året sitt så kallade ESG 
betyg från instituten ISSOekom och Sustaina
lytics. Betyget från ISSOekom höjdes med två 
steg, till B–; Sustainalytics gav ett ESGbetyg om 
9.1, i kategorin ”försumbar ESGrisk”.

Resultaten visar att Kommuninvest anses
tillhöra den grupp av finansiella institutioner
vars verksamhet är minst exponerad för håll
barhetsrisker.

Finansiell ställning 
Det egna kapitalet i Koncernen uppgick vid utgången av 2019 till 7 994,7 (8 248,6) mnkr.  
Den totala kapitalbasen var 7 456,1 (7 553,0) mnkr vilket gav en total kapitalrelation om  
128,2 (192,8) procent.

Kommentarer till 
räkenskaper 
På sidorna 49, 51 och 
53 finns kommentarer 
till resultat räkning, 
balansräkning samt 
förändringar i eget 
kapital. Dessa kom-
mentarer utgör en del 
av förvaltnings-
berättelsen. 

AAA

Aaa
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Förändringar som skett under 2019 avseende  
riskhantering och riskexponering
All finansiell verksamhet i Koncernen bedrivs i Bolaget. 
Under 2019 har inga väsentliga förändringar skett avseende 
Bolagets mål, principer eller metoder för att hantera risk. 
Bolagets exponeringar mot olika risktyper har heller inte 
väsentligen förändrats. 

Ett nytt riskramverk och där tillhörande riskpolicy har 
tagits fram under året. Detta ramverk börjar gälla från 
1 januari 2020. Syftet med policyn är att fastställa de yttre 
ramarna för Bolagets risktagande och riskhantering. Det nya 
ramverket ska tydliggöra kopplingen mellan mål, begräns
ningar i form av ägardirektiv och lagkrav samt riskmått.

Riskprofil och riskhantering
Bolagets riskprofil och tillåtna risktagande fastställs årligen  
i ägardirektivet vilket antas på årsstämman i Föreningen. 
Ägardirektivet slår fast att Bolagets risker ska vara små och 
aldrig vara större än nödvändigt för att uppnå syftet med 
verksamheten. Verksamheten omfattas av kommunallagens 
förbud mot spekulativ verksamhet.

Riskstrategi
I riskstrategin anger styrelsen sin grundläggande syn på risk 
och konkretiserar riskaptiter samt regler för hantering av 
Bolagets identifierade risker. Riskaptiten beskriver den risk
nivå som styrelsen är beredd att exponera Bolaget för i syfte 
att uppfylla uppdraget från ägarna. Riskaptiten definieras  
som den risknivå och de resultatslag som styrelsen är villig  
att tolerera under nästkommande år för att uppnå Bolagets 
strategiska mål. Riskaptiten fastställs minst en gång årligen. 
Nivån på riskaptiten avgörs av faktorer så som finansiell  
ställning, tillväxtmål, marknadsförutsättningar för den givna 
tidsperioden samt om effektivitetsvinster kan uppnås vid ett 
förändrat risktagande. Riskstrategin är en del av Bolagets  
riskramverk som innefattar styrelsens grundläggande instru
ment för verksamhetsstyrning och god intern kontroll.

Riskhantering och riskkontroll
Kommuninvest har en central betydelse för finansieringen  
av svenska kommuners och regioners investeringar. För att 
uppfylla uppdraget lånar Bolaget upp pengar på den finan
siella marknaden och lånar ut dessa till kunderna. Verk
samhetsmodellen innebär att Bolaget är utsatt för risker för
knippade med den finansiella marknaden, den svenska staten 
och kommunernas ekonomiska förutsättningar, klimat och 
hållbarhetsrelaterade frågor samt interna och externa opera
tiva risker.

Bolagets riskhantering är utformad för att verksamheten 
ska kunna bedrivas i enlighet med ägardirektiven om ett  
lågt risktagande. Se sidan 38 för en översikt av de risktyper 
Kommuninvest regelbundet hanterar och mäter. För att 
begränsa de risker som förknippas med Bolagets verksam
hetsmodell samt tillse att verksamheten hålls inom de, av 
Bolagets styrelse, angivna riskaptiterna används limiter eller 
andra åtgärder. Limiter och riktlinjer för riskhantering är 
fastställda i styrelsens Kreditpolicy och Finanspolicy samt  
i styrelsens Policy för operativa risker.

Kreditpolicy
I Kreditpolicyn har styrelsen angivit den grundläggande 
synen på kreditgivning, hur den ska vara organiserad samt 
dokumentationen av kreditbeslut.

I nu gällande ägardirektiv formuleras den grundläggande 
synen på Bolagets kreditgivning och analysmodell. Denna 
baseras på grundprincipen att en exponering mot en svensk 
kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska 
staten. Svenska kommuner har även av tradition upprätthållit 
ett ansvarstagande ägarskap vilket vid limitsättning för kom
munkoncernen tillmäts stor betydelse. 

Kreditrisken vid utlåning till ett kommunägt företag anses 
vara mycket låg. Enligt bolagsordningen kan kreditgivning 
ske till kommunala företag, stiftelser eller kommunalförbund 
under förutsättning att medlemmen/medlemmarna utövar ett 
bestämmande inflytande över låntagaren och att medlemmen/
medlemmarna tecknar borgen för åtagandet. Kreditgivning 
till ett kommunalförbund kräver även att samtliga dess för
bundsmedlemmar är medlemmar i Kommuninvest ekono
misk förening.

Låg risktolerans och   
effektiv  riskhantering
Kommuninvests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till stabil och effektiv upplåning  
för kommunsektorn. Detta innebär att efter kundernas behov låna upp pengar på den  
finansiella marknaden. Verksamheten ska karakteriseras av begränsade risker. Nedan  
presenteras övergripande Bolagets mål, principer och metoder för att hantera risk. 
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Finanspolicy
I Finanspolicyn anges styrelsens grundläggande syn på  
Bolagets likviditetsstrategi, likviditetsanskaffning, likviditets
reserv, användning av derivat samt hantering och kontroll av 
risker hänförliga till dessa verksamheter.

Strategin för likviditetsanskaffning är en långsiktig plan 
för Bolagets nuvarande och framtida finansiering. Strategins 
riktlinjer är att uppfylla en tillräcklig grad av diversifiering 
av finansieringskällor med hänsyn till antal och typ av mot
parter, typ av finansiella instrument, löptider, valutor och 
geografiska marknader.

Enligt Finanspolicyn ska Bolaget identifiera de viktigaste 
faktorerna som påverkar möjligheten att anskaffa finansie
ring. Dessa faktorer ska följas noggrant för att försäkra sig 
om att den bedömda finansieringsförmågan fortfarande  
gäller under olika tänkbara omständigheter. Bolaget har en 
övergripande strävan att bibehålla en stor andel av total  
upplåningsvolym i svenska kronor. I syfte att minimera ris
ken för att utestängas från andra marknader ska Bolaget 
löpande emittera certifikat och obligationer på andra mark
nader utöver den svenska.

Syftet med likviditetshantering är att Bolaget ska kunna 
möta sina kända och prognostiserade likviditetsbehov.  
Bolagets likviditetsanskaffningsstrategi syftar till att skapa 
goda förutsättningar för att möta omsättning av befintlig 
utlåning, nyutlåning, upplåningsförfall och likviditetskrav 
utifrån säkerställande av ingångna derivat och repor.

Bolaget ska ha en god likviditetsberedskap under normala 
marknadsförhållanden så väl som i perioder med likviditets
påverkande stress. Styrelsen ska omgående informeras vid 
indikationer på förändringar i förutsättningarna att upprätt
hålla en normal likviditetsberedskap. Bolagets organisation 
för likviditetshantering ska vara utformad för att säkerställa 
att Bolagets samtliga betalningsförpliktelser kan mötas i  
tid utan väsentliga merkostnader samt att överlikviditet  
ska möjliggöra en fortsatt omsättning av befintlig utlåning.

Bolaget ska säkerställa en god matchning mellan till
gångar (utlåning och placeringar) och skulder (upplåning 
och eget kapital). Eventuella över eller underskott av likvidi
tet som uppstår i den dagliga verksamheten hanteras intra
dag via Riksbankens betalningssystem RIX, där Bolaget är 
fullvärdig medlem.

Oberoende kontroll
Inom Bolaget finns tre oberoende kontrollfunktioner;  
avdelningen för Risk och Kontroll, Regelefterlevnad och 
Internrevision. Risk och Kontroll och Regelefterlevnad  
ut gör tillsammans Bolagets andra försvarslinje medan 
Intern revision utgör Bolagets tredje försvarslinje. De tre 
olika försvarslinjerna visualiseras i organisationsschemat 
som presenteras i avsnittet Riskorganisation.

Risk och Kontroll
Avdelningen för Risk och Kontroll utövar den övergripande 
riskkontrollen och övervakar Bolagets finansiella och opera
tiva risker. Bolagsstyrelsen informeras regelbundet i riskkon
trollärenden. Funktionen är skild från affärsverksamheten 
och rapporterar till VD. Ansvarig för avdelningen är Bolagets 
riskchef som utses av VD som också rapporterar utnäm
ningen till styrelsen.

Avdelningen ansvarar även för att följa upp att riskrap
porteringen är korrekt enligt gällande externa och interna 
regler, att regelbundet utföra stresstester samt att leda och 
samordna arbetet kring operativa risker.

Regelefterlevnad
Bolagets funktion för regelefterlevnad är en av affärsverk
samheten oberoende kontroll och stödfunktion som rappor
terar till VD. Chefen för regelefterlevnadsfunktionen utses av 
VD och rapporterar till både VD samt styrelsen i regelefter
levnadsfrågor.

Regelefterlevnadsfunktionen ansvarar bland annat för  
att övervaka och kontrollera regelefterlevnaden inom den 
tillståndspliktiga verksamheten samt ger råd och stöd till 
verksamheten och den verkställande ledningen i frågor 
rörande lagar och andra regler som gäller för den tillstånds
pliktiga verksamheten.

Internrevision
Bolagets internrevision, vilken är utlagd på extern part, är en 
oberoende granskningsfunktion som rapporterar till styrel
sen. Internrevisionen ansvarar för utvärdering av hante
ringen av risker, Bolagets kontroll och styrprocesser samt att 
verksamheten bedrivs enligt styrelsens och VD:s instruktio
ner. Internrevisorn rapporterar löpande till styrelsen, VD och 
till de externa revisorerna. Styrelsen fastställer årligen en 
plan för internrevisionens arbete. VD redogör i styrelsen för 
åtgärder som vidtagits med anledning av rapporteringen från 
internrevision.

Riskorganisation
För att tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering utan att 
överstiga Bolagets riskaptit ska riskhanteringen i verksam
heten kännetecknas av förebyggande åtgärder som syftar till 
att förhindra och/eller begränsa såväl risker som dess skade
verkningar.

Bolagets riskchef har det samlade ansvaret för Bolagets 
riskramverk. Respektive avdelningschef ansvarar för hante
ring och kontroll av risker inom sitt verksamhetsområde. 
Framåt och bakåtblickande analyser används för att säker
ställa att Bolaget identifierar, bedömer och mäter risker  
korrekt.
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Kreditgruppen är ett beredande organ vid förslag till föränd
ringar i limitutrymmen mot placerings och derivatmotparter 
och medlemmar, samt övriga kreditfrågor som kräver beslut 
av styrelsen eller VD. Kreditriskkommittén fastställer modell 
samt faktorer som ligger till grund för Bolaget beräkning av 
förväntade kreditförluster. Bolagets ALCOgrupp (Asset Lia
bility Committee) ansvarar för att bereda frågor gällande 
marknadsrisk och likviditetsriskfrågor som kräver beslut  
av styrelsen eller VD.

Bolagets RCCkommitté (Risk Compliance Control) syftar 
till att på ett samlat sätt dokumentera det arbete som sker 
inom Bolagets kontrollfunktioner samt till att bereda kon
trollfunktionernas rapporter till den verkställande ledningen 
och till styrelsen.

Kapitalhantering
Föreningen har ansvaret för Kommuninvests kapitalupp
byggnad. Föreningens kapitalhantering syftar till att Koncer
nen ska vara fullgott kapitaliserad för att möta riskerna i verk
samheten, kommande regelkrav och ökande utlåning.

Kommuninvests kapitalisering – ett ägaransvar
Kommuninvest kapitaliserar genom obligatoriska och frivil
liga medlemsinsatser från Föreningens medlemmar, tillika dess 
ägare. Kommuninvests ägare har beslutat att en fördubbling 
av medlemsinsatserna ska kunna genomföras i kapitalstär
kande syfte, utan att Föreningens stadgar behöver skrivas om. 
Genomförandet kräver ett särskilt beslut vid en ordinarie eller 
extrainkallad föreningsstämma. Stadgarna i Föreningen med
ger även andra alternativ, såsom förlagslån och utgivande av 
primärkapitalinstrument. 

Föreningen stärker kapitalet i Bolaget genom köp av aktier. 
Allt aktiekapital i Bolaget består av kärnprimärkapital.

Kapitalplan och intern kapitalutvärdering
I Föreningen utarbetas årligen en plan för Kommuninvests 
kapitaluppbyggnad. Planen innehåller riktlinjer och besluts
regler som rör Koncernens kapitaluppbyggnad samt vilka 
insatsnivåer som gäller under kommande kapitaliserings
period. 

Kommuninvests interna kapital och likviditetsutvärde
ringen (IKLU) utgör en viktig byggsten vid upprättandet av 
planen för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Inom ramen 
för IKLU görs en intern bedömning av Koncernens kapital 
och likviditetsbehov, baserat på riskerna i verksamheten och 
regulativa krav. Den interna kapital och likviditetsutvärde
ringen sammanställs i en rapport som fastställs av Förenings
styrelsen och rapporteras på begäran till Finansinspektionen. 

För mer detaljerad information samt kvantitativ information  
om Bolagets riskexponering hänvisas till not 2 samt till den  
separata Risk- och kapitalhanteringsrapport som finns på  
www.kommuninvest.se.

Organisationsschema med verksamhetens tre försvarslinjer
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Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för Koncernens 
IKLU och Föreningens VD ansvarar för att integrera Koncer
nens IKLUprocess i Koncernens löpande verksamhet och 
planering.

Den interna kapitalutvärderingen per årsskiftet visar  
att Kommuninvest möter samtliga regulativa kapitalkrav,  
se not 2.

Kommande bruttosoliditetskrav
Från och med den 28 juni 2021 tillämpas det nya kapital
kravsmåttet bruttosoliditetsgrad (leverage ratio) inom EU. 
Bruttosoliditetskravet är fastställt till tre procent och blir 
direkt gällande för Kommuninvest via kapitaltäckningsför
ordningen (EU) 2019/876 av den 20 maj 2019. 

Bruttosoliditetsgraden definieras som relationen mellan 
primärkapitalet och de totala exponeringarna i tillgångar 
och åtaganden. Rapportering av bruttosoliditetsgrad till 
berörda myndigheter sker sedan 2014. 

Vid beräkningen av bruttosoliditetsgraden gäller en sär
skild reglering för s.k. offentliga utvecklingskreditinstitut, 
Public Development Credit Institutions (PDCI). Kommunin
vest bedömer att Kommuninvest uppfyller samtliga kriterier 
för att definieras som ett PDCI och Finansinspektionen finner 
inga skäl att ifrågasätta den bedömningen i deras senaste 
översyn och utvärderingsprocess. För Kommuninvest inne
bär detta att all utlåning till medlemmar och deras bolag kan 
avräknas från det exponeringsmått som används vid beräk
ningen av Bolagets och Koncernens bruttosoliditetsgrad. 

Kommuninvest möter därigenom med god marginal brutto
soliditetskravet på tre procent i pelare 1.

Finansinspektionen har kommunicerat att det är tillsyns
myndighetens bedömning att Kommuninvest har fortsatt 
behov av att hålla kapital mot risken för alltför låg brutto
soliditetsgrad, enligt artikel 98.6 i kapitaltäckningsdirektivet 
(2013/36/EU), oaktat beslutad reglering om bruttosoliditets
krav i pelare 1. Kapitalbehovet för risken med alltför låg 
bruttosoliditetsgrad tas upp i pelare 2 och utgår från att 
Kommuninvests samlade kapitalbehov ska motsvara en 
brutto soliditetsgrad, räknad på hela bruttoexponerings
beloppet (där utlåning till medlemmar och deras bolag är 
medräknad), på minst en procent. Finansinspektionens 
bedömning avseende risken med alltför låg bruttosoliditets
grad gäller för såväl Bolaget som för Koncernen. 
 
Kapitalisering 2019
Kapitaliseringen i Föreningen sker genom medlemsin satser 
samt av föreningsstämman beslutad återbetalning av  
överskottsutdelning. Under 2019 har andelskapitalet 
i Föreningen ökat med 110,1 mnkr.
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Kommun invests riskhantering i korthet

BESKRIVNING RISKHANTERING

Kreditrisk

Kreditgivningsrisk
Med kreditgivningsrisk avses risken att en 
 motpart i kreditgivningen inte fullföljer sina 
åtaganden.

Utlåning sker endast till medlemmar och av dessa majoritetsägda företag. Utlåning 
kan också ske till kommunala stiftelser och kommunalförbund. Medlemmarna följs 
upp med en egen modell för riskuppföljning och kommunanalys. Bolagets styrelse 
fastställer årligen en koncernlimit för samtliga medlemmar. Limiten innebär en maxi-
mal nivå på Koncernens nettokoncernskuld per invånare. Utlåning till kommunala 
företag, stiftelser och kommunalförbund sker endast om kommunerna lämnat en 
 proprieborgen. Kommuner och regioner har be  skattningsrätt och kan inte försättas 
i konkurs. Staten har även det yttersta ansvaret för kommunsektorns verksamhet. 
Kreditgivningsrisken bedöms vara mycket låg.

Emittentrisk
Med emittentrisk avses risken att en emittent  
av ett värdepapper inte återbetalar hela sitt 
åtagande vid förfall. 

Placeringar sker främst i värdepapper utgivna av stater eller statligt garanterade 
emittenter, där emittenten har ett kredit betyg om lägst A från S&P Global Ratings. 
Maximal återstående löptid på värdepapper i likviditetsreserven är 39 månader. 
Samtliga utestående emittenter följs upp årligen och vid behov. Bolagets styrelse 
fastställer årligen en totallimit för varje emittent. Kommun invests höga krav på 
 emittenter gör att emittentrisken bedöms vara begränsad. 

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken att motparten 
i ett finansiellt kontrakt fallerar innan slut-
avvecklingen av kassaflödena. Motpartsrisk 
uppkommer då derivatkontrakt ingås med 
 motparter i syfte att reducera eller eliminera 
marknadsrisker. Ett sådant derivatkontrakt kan, 
beroende på förändringar i marknads värden, 
innebära antingen en fordran eller en skuld  
mot motparten.

För att Bolaget ska ingå ett oclearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har 
ett kreditvärde som emittent om lägst BBB+ eller är garanterad av någon med denna 
kreditvärdighet. Har motparten ett kreditvärde lägre än A, tas särskild hänsyn till 
derivatets omsättningsbarhet, komplexitet och löptid. För att Bolaget ska ingå ett 
clearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emit-
tent om lägst BBB–.

Affärsutrymmet begränsas utifrån ett antal kriterier. Samtliga utestående motparter 
följs upp årligen och vid behov. Derivat expo neringar ska omfattas av ISDA-avtal och 
i de flesta fall CSA-avtal. För nya mot parter är CSA-avtal ett krav. CSA-avtal innebär 
att Kommun invest erhåller säkerheter för de fordringar som överstiger i avtalet fast-
ställd exponering. De säkerheter som Kommun invest erhåller, innebär att motparts-
risken begränsas. Bolagets styrelse fastställer via instruktioner krav på ISDA- och 
CSA-avtalens utformning.

Marknadsrisk
Med marknadsrisk avses risken att netto-
marknadsvärdet (det sammanlagda värdet)  
på Bolagets tillgångar och skulder minskar på 
grund av förändringar i riskfaktorer på den 
finansiella marknaden.

Kommun invests verksamhet och affärsmodell ger upphov till marknadsrisker i form 
av ränterisk, valutarisk, kreditmarknadsrisk, övrig prisrisk och avvecklingsrisk. Mark-
nadsrisk mäts och följs upp löpande. Största delen av ränte- och valutarisker samt 
övrig prisrisk byts mot motpartsrisker genom derivatkontrakt. Kredit mark nads risken 
begränsas dels genom en god matchning av löptider mellan  skulder och tillgångar, 
dels genom att både tillgångarna och skulderna har mycket god kredit kvalitet med, 
historiskt sett, små rörelser i underliggande priser. Bolaget är exponerat mot föränd-
ringar i kreditspreadar på tillgångar och/eller skulder samt förändringar i basis-
swappar. Genom god styrning och kontroll hålls den risken på en kontrollerad och 
acceptabel nivå. Exponering mot ränte- och valutarisk är mycket begränsad.

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna 
infria sina betalningsförpliktelser vid förfallo-
tidpunkten utan att kostnaden för att erhålla 
betalningsmedel ökar avsevärt.

Den strukturella likviditetssituationen ska vara mycket stabil med god löptids-
matchning mellan skulder och tillgångar. Likviditetsrisker begränsas genom att 
Bolaget är full värdig medlem i Riksbankens betalningssystem, RIX. Genom RIX  
kan Kommun invest bland annat låna mot säkerhet. För att säkerställa god likvidi-
tetsberedskap även under perioder av stress har Bolaget en höglikvid likviditets-
reserv. Sammantaget begränsar detta likviditetsriskerna i Bolaget.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken för förluster till 
följd av att interna processer och rutiner är 
 felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga 
fel, felaktiga system eller externa händelser 
inklusive legala risker. 

Riskidentifiering sker löpande under året i verksamheten. Metoden inkluderar 
åtgärdsplanering för att hantera de identifierade riskerna. Det finns rutiner och 
system stöd för att möjliggöra rapportering och uppföljning av icke önskvärda 
 händelser. God styrning och kontroll innebär att den operativa risken hålls på  
en  kontrollerad och acceptabel nivå.
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God styrning och kontroll är av central betydelse för  
Koncernen, eftersom den är offentligt ägd och har ett 
ansvarsfullt uppdrag. Bolagsstyrningsrapporten för  
Kommuninvest i Sverige AB återfinns i dess årsredovisning.

Kommuninvestkoncernen
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”, org.nr. 
7164532074) äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest 
i Sverige AB (”Bolaget”, org.nr. 5562814409).

Bolaget äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest 
Fastighets AB (org.nr. 5564645629). Andelskapitalet i För
eningen uppgick per 20191231 till 7 000,0 (6 889,9) mnkr. 

Varje ny medlem i Föreningen tillskjuter ett andelskapital  
till Föreningen baserat på invånarantal i medlemskommunen 
eller regionen. Per 20191231 hade Föreningen 290 (288) 
medlemmar.

Principer för styrning
Medlemmarna i Föreningen utgörs av svenska kommuner 
och regioner. Föreningen är en medlemssamverkan med 
främsta syfte att ge medlemmarna och deras majoritetsägda 
företag tillgång till kostnadseffektiv och stabil lånefinansie
ring.

Styrning och kontroll i centrum
Kommuninvest ekonomisk förening är moderförening i Kommuninvestkoncernen.
Föreningen ägs av 290 svenska kommuner och regioner med syfte att effektivisera  
deras finansverksamhet. Föreningen utgör tillsammans med Kommuninvest i  
Sverige AB (publ) samt Kommuninvest Fastighets AB en finansiell företagsgrupp.

 Utnämningsansvar 
 Rapporteringsvägar

Föreningsstämma 

Medlemmar/ägare

Styrelsen

KOMMUN INVEST EKONOMISK FÖRENING

Verkställande direktör

Asset Liability  
Committee (ALCO)

Kreditgrupp

Verkställande   
ledning

Risk Compliance Control 
Committee (RCC)

Styrelsen

Årsstämma 

KOMMUN INVEST I SVERIGE AB

Chef  
Regelefterlevnad

Lekmanna
revisorer

Chef Risk och 
Kontroll

Internrevisor 

Externrevisor

Val 
beredningar

Internrevisor

Externrevisor
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Föreningen ska enligt stadgarna inte drivas med vinstsyfte. 
När dess behov av konsolidering är tillgodosett ska allt  
överskott tillfalla medlemmarna. Medlemmarna bestämmer 
själva om verksamhetens inriktning, och ingen medlem har 
ensam ett bestämmande inflytande. På årsstämman har varje 
medlem en röst.

Nedan presenteras några av de principer som bolags
styrningen baseras på. Till detta kommer styrelsens arbets
ordning, instruktionen för den verkställande direktören  
och andra interna regler som styrelsen har fastställt.

Medlemssamråd
För att stimulera till ägarinflytande och dialog genomförs 
årliga medlemssamråd, där representanter för förenings
styrelsen diskuterar aktuella frågor med medlemmarnas  
företrädare i mindre forum. Medlemssamråden är viktiga 
forum för att förbereda beslutsärenden inför årsstämman. 
Inför årsstämman 2019 avhölls medlemssamråden på 17 
(18) platser runtom i Sverige, med 357 (346) deltagande  
politiker och tjänstemän. I september 2019 hölls tre extra 
medlemssamråd, med 81 deltagande politiker och tjänste
män, för att diskutera kapitalisering av Koncernen. Ett  
av de extra medlemssamråden webbsändes.

Ägardirektiv
Styrelsen i Föreningen utarbetar ägardirektiv för Bolaget, 
som fastställs årligen på ordinarie föreningsstämma. 

I ägardirektiven formuleras ramarna för den verksamhet 
som Föreningen uppdrar åt styrelsen i Bolaget att utöva. 
Ägardirektiven inkluderar framförallt riktlinjer för konsoli
dering, risknivåer, ersättningsprinciper, principer för resor 
och representation, kunskap i finansieringsfrågor, utveckling 
av produkter och tjänster samt eventuella särskilda uppdrag 
som Föreningen ger Bolaget. Ägardirektiven blir gällande 
genom att de fastställs av årsstämman i Bolaget.

Mål för verksamheten
Koncernens övergripande mål är att skapa största möjliga 
nytta för medlemmarna i Föreningen. Det ska nås bland 
annat genom att ha en hög andel nöjda kunder, att stå för  
en stor andel av medlemmarnas lånefinansiering, att ha hög 
kostnadseffektivitet samt att ha en finansiell styrka som  
stödjer verksamhetens långsiktiga inriktning. 

Ersättningsprinciper
Styrelsen för Bolaget fastställer, i enlighet med ägardirektiven,  
de ersättningsprinciper som gäller inom Bolaget. Principerna 
ses även över regelbundet. Då Bolaget av Finansinspektionen 
inte anses vara betydande i fråga om storlek, intern organisa
tion samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, 
föreligger inte krav på en ersättningskommitté. Dessa upp
gifter fullgörs i stället av ordföranden i Bolagets styrelse.

Ersättningarna ska skapa förutsättningar för att attrahera, 
behålla och motivera medarbetarna så att verksamheten kan 
bedrivas på bästa möjliga sätt. Grundprincipen är att ersätt
ningar och andra anställningsvillkor ska vara marknads
mässiga utan att vara löneledande och enbart bestå av fast 
lön. Inga rörliga ersättningar utgår. Lönesättningen bestäms 

med hänsyn till arbetsuppgiften och dess svårighetsgrad, 
ansvar och krav på utbildning samt medarbetarens sätt att 
uppfylla kraven som ställs och bidra till förbättringar i  
verksamheten.

Årsstämma
Årsstämman i Föreningen är det högsta beslutande organet 
inom Koncernen. Årsstämman 2019 ägde rum den 11 april 
2019 i Stockholm. Vid stämman var 169 (162) kommuner 
och regioner representerade, motsvarande 58 (56) procent  
av medlemmarna. Vid årsstämman har varje medlem en röst. 
Några av de beslut som fattades var:
•  Årsredovisning.
•  Ränta på insatskapital och återbäring till medlemmarna.
•  Ägardirektiv till Kommuninvest i Sverige AB. 
•  En reviderad plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. 

Årsstämman i Bolaget avhålls i direkt anslutning till Fören
ingens årsstämma.

Valberedning
Det finns två valberedningar inom Koncernen, dels en valbe
redning för Föreningen, dels en valberedning för Föreningens 
företag. Valberedningarna har det yttersta ansvaret för att 
beslut om tillsättning bereds i en strukturerad och transpa
rent process, som ger medlemmarna möjlighet att ge sin syn 
på och lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill 
hörande frågor samt att därigenom skapa goda förutsätt
ningar för väl underbyggda beslut.

Valberedningen för Föreningen utses vid årsstämman,  
på basis av förslag lämnat av Föreningens styrelse. Valbered
ningen för Föreningens företag utses inom Föreningens  
styrelse. Föreningens styrelse har beslutat att dess arbets
utskott ska utgöra valberedning för Föreningens företag.

Styrelsearbetet 
Styrelsearbetet bedrivs dels i styrelsen för Föreningen, dels i 
styrelsen för Bolaget. Huvudprincipen är att Föreningens sty
relse hanterar medlems och ägarfrågor och Bolagets styrelse 
hanterar frågor som rör affärsverksamheten. Det innebär att 
frågor rörande nya medlemmar, utträde, eventuell uteslut
ning, kapitalisering av Koncernen, borgensfrågor med mera 
hanteras av Föreningens styrelse. 

Bolagets styrelse hanterar finansieringsfrågor, kreditfrågor 
(exempelvis limiter, analyser) samt andra verksamhetsfrågor. 
Kopplingen mellan de båda styrelserna är dock stark, efter
som vissa frågor angår både Förenings och Bolagsstyrelsen. 
Föreningens styrelse, som representerar ägarna, har dock 

Mer information om Kommun invests bolagsstyrning 
På Kommun invests webbplats www.kommuninvest.se  
återfinns  följande information:

• Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening.

• Information om medlemmar och medlemsinträde.

• Bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB.

• Information om valberedningarnas arbete.
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ingen direkt bestämmanderätt över Bolagets styrelse. Fören
ingens styrning av Bolagets styrelse sker endast genom stäm
mobeslut eller stämmobeslutat ägardirektiv.

Föreningsstyrelsens arbetsutskott
Inom Föreningens styrelse utses årligen ett arbetsutskott, 
bestående av styrelsens ordförande och vice ordförande samt 
ytterligare minst en styrelseledamot. Arbetsutskottet ska på 
styrelsens uppdrag bland annat svara för beredningen av  
styrelsens arbete och årligen utvärdera VD:s arbetsinsatser. 
Arbetsutskottet utgör även valberedning för Föreningens 
företag och revisionsutskott enligt arbetsordning fastställd 
av föreningsstämman. Arbetsutskottet har i egenskap av  
revisionsutskott vidare i uppdrag att träffa Föreningens och 
dotter företagens externa revisorer och lekmannarevisorer 
för att informera sig om revisionens inriktning och omfatt
ning samt synen på Föreningens och Koncernens risker. 
Resultatet av arbetsutskottets och revisionsutskottets arbete 
ska löpande rapporteras vid styrelsens sammanträden.

Verkställande direktören
Den verkställande direktören ansvarar för Föreningens 
löpande förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. Då Föreningens medlemmar är demokratiskt 
styrda organisationer och Föreningens verksamhet är av  
samhällsnyttig art, ska verkställande direktörens ansvar  
för den löpande förvaltningen vara begränsad till sådana 
löpande administrativa ärenden som inte är av principiell 
betydelse eller på annat sätt av särskild betydelse för Fören
ingen. Om det i ett enskilt ärende är oklart om beslutande

rätten ska tillkomma styrelsen eller den verkställande direk
tören, ska verkställande direktören låta styrelsen pröva 
frågan eller om styrelsens ställningstagande inte kan inväntas, 
samråda med styrelsens ordförande. Enligt Lag (2018:672) 
om ekonomiska föreningar 7:e kap., 29 §, ges verkställande 
direktören rätt att i vissa fall vidta åtgärder utan styrelsens 
bemyndigande. Av skäl som angivits ovan ska verkställande 
direktören i sådana fall iaktta mycket stor restriktivitet och 
alltid söka samråd med styrelsens ordförande.

Ledningsprövning
I enlighet med regelverket för finansiella företag som står 
under Finansinspektionens kontroll, ska styrelsens ledamöter 
i Kommuninvest ekonomisk förening samt verkställande 
direktören ledningsprövas.

Styrelsepresentation
Styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening har, från 
och med årsstämman 11 april 2019, bestått av Göran Färm 
(ordförande), Linda Frohm (vice ordförande), Lilly 
Bäcklund, Britta Flinkfeldt, EwaMay Karlsson, Maria 
Liljedahl, Örjan Mossberg, Kenneth Handberg, Jonas 
Ransgård, Fredrik Larsson, Niclas Nilsson, Bo Rudolfsson, 
Carina Sándor, Pierre Sjöström och AnnaBritta Åkerlind. 
Ledamöterna presenteras på sidan 42.

Analys och finanskommittén 
Föreningsstyrelsen utser en Analys och finanskommitté. 
Kommittén ansvarar för uppföljning av medlemmarnas  
ekonomiska status samt utvecklingen i kommunsektorn i  
sin helhet. Den har dessutom till uppgift att på uppdrag av 
Föreningens styrelse bereda nya medlemsansökningar.  
Kommittén består enbart av tjänstemän, eftersom uppgifterna 
kräver djup ekonomisk specialkompetens. Enligt kommit
téns instruktion ska sammansättningen spegla olika delar av 
landet. Medlemmarna ska ha erfarenhet från olika kommun
typer samt kunskaper om verksamheter i bolagsform.

Ersättningar
Vid årsstämman 2019 beslutades om en förändrad arvode
ring för föreningsstyrelsen, se vidare not 7 där de samman
lagda arvodena framgår. Totalt arvode till styrelsens ledamöter 
uppgick för år 2019 till 1 644,3 (1 566,1) tkr.

Valberedning för Föreningens företag 2019/2020 
Göran Färm (S), Norrköpings kommun, ordförande 

Linda Frohm (M), Kalix kommun, vice ordförande 

Ewa-May Karlsson (C), Region Västerbotten

Margreth Johnsson (S), Trollhättans kommun (avgick 2019-04-11)

Pierre Sjöström (S), Staffanstorps kommun (valdes in 2019-04-11)

Mer information om valberedningen, inklusive den fullständiga arbets-
ordningen, finns på www.kommuninvest.se

Styrelsearbetet 2019
Under 2019 har styrelsen haft 5 (5) ordinarie sammanträden  
samt 1 (1) konstituerande sammanträde. Arbetet och besluten har, 
utöver de löpande ärendena, bland annat avsett:

• Medlemssamråd

• Planerad kapitaluppbyggnad

• Ägardirektiv

• Uppföljning av medlemmarna och sektorns skuldsättning

• Internrevisionsrapporter 

• Intern kapital- och likviditetsutvärdering IKLU

• Årsredovisning och delårsrapport
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Styrelsen för Kommun invest 
 ekonomisk förening

GÖRAN FÄRM (S)
Norrköpings kommun

LINDA FROHM (M)
Kalix kommun

LILLY BÄCKLUND (S)
Lycksele kommun

BRITTA FLINKFELDT (S)
Arjeplogs kommun

EWAMAY KARLSSON (C)
Region Västerbotten

Ordförande Vice ordförande Ordinarie ledamöter

ÖRJAN MOSSBERG (V)
Växjö kommun

JONAS RANSGÅRD (M)
Göteborgs Stad

FREDRIK LARSSON (M)
Region Värmland

NICLAS NILSSON (SD)
Kristianstads kommun

CARINA SÁNDOR (L)
Skinnskattebergs kommun

MARIA LILJEDAHL (SD)
Köpings kommun

KENNETH HANDBERG (S)
Örebro kommun

BO RUDOLFSSON (KD)
Laxå kommun

PIERRE SJÖSTRÖM (S)
Staffanstorps kommun

ANNABRITTA ÅKERLIND (C)
Örnsköldsviks kommun

SUPPLEANTER 

Peter Hemlin (M)
Bollebygd kommun

Catharina Winberg (M)
Växjö kommun

Christina Johansson (M)
Arboga kommun

Peter Kärnström (S)
Sandvikens kommun

Mohamad Hassan (L)
Uppsala kommun

Hans Lindberg (S)
Umeå kommun

Ulf Olsson (S)
Borås Stad

AnnMarie Johansson (S)
Region Jämtland Härjedalen

Anders Johansson (C)
Mönsterås kommun

Elizabeth Peltola (C)
Älmhults kommun

Catharina Fredriksson (S)
Oxelösunds kommun

Teddy Nilsson (SD)
Svalövs kommun

Martin Kirchberg (SD)
Torsås kommun

Maria Fälth (KD)
Upplands-Väsby kommun

Jeanette Wäppling (V)
Gällivare kommun
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REVISORER 
Årsstämman för Kommuninvest ekonomisk 
förening väljer externrevisor och lekmanna
revisorer. Kommuninvest ska enligt bolags
ordningen ha en revisor. Externrevisorn 
utses av årsstämman på förslag från styrel
sens revisionsutskott för tiden intill slutet av 
den ordinarie stämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
Årsstämman har också rätt att utse en  
revisorssuppleant.

Samma revisionsbolag som är utsett till 
externrevisor för Koncernen är även utsett 
till externrevisor för Bolaget och Kommun
invest Fastighets AB. Samma personer som 
är utsedda lekmannarevisorer för Koncer
nen är även utsedda lekmannarevisorer för 
Bolaget. Syftet är att erhålla en mer effektiv 
revision för Koncernen.

Extern revisor
Vid 2016 års årsstämma i Föreningen utsågs, 
för perioden intill slutet av årsstämman 
2020, KPMG AB till revisionsbolag. KPMG AB 
har som huvudansvarig revisor valt auktori
serade revisorn Anders Tagde. Huvudan 
svarig revisor träffar styrelsen i Bolaget 
minst två gånger per år, och styrelsen i För

eningen minst en gång per år. Bland Anders 
Tagdes övriga revisionsuppdrag kan nämnas 
ICA Banken och OKQ8 Bank. 

Internrevisor
Styrelsen för Föreningen har från 2016 
utsett PwC (Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers AB) till internrevisionsbolag, med 
certifierade internrevisorn Peter Nilsson 
som internrevisor.

Lekmannarevisorer
Lekmannarevisorerna träffar regelbundet  
de externa revisorerna, styrelseordföranden, 
verkställande direktören och andra repre
sentanter för Koncernen. Vid behov kan  
lekmannarevisorerna initiera extra gransk
ningsinsatser utöver den normala lagstad
gade revisionen. 

På Föreningens årsstämma 2016 utsågs 
följande lekmannarevisorer för Koncernen 
intill slutet av årsstämman 2020: 
Barbro Hassel (S), Skara kommun (nyval) 
och Cecilia Löfgreen (M), Järfälla kommun 
(nyval). På Föreningens årsstämma 2019 
avgick Cecilia Löfgreen som lekmanna
revisor och Anki Svensson (M), Tyresö  
kommun valdes in i hennes ställe.
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Allmänt om verksamheten
Kommuninvest bildades 1986 som ett regionalt projekt  
för interkommunalt samarbete i Örebro Län, via bolaget 
Kommuninvest i Örebro Län AB. Från och med 1993 blev  
det möjligt för alla kommuner och regioner i landet att söka 
medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening (Fören
ingen). Föreningen äger kreditmarknadsbolaget Kommun
invest i Sverige AB (Bolaget), i vilket all affärsverksamhet 
bedrivs.

Samarbetet bygger på frivillighet och affärsmässighet. Det 
primära syftet med verksamheten är att uppnå långfristigt 
goda villkor för medlemmarnas finansiering. Verksamheten 
omfattar främst lån för investeringsfinansiering. Kommun
invest verkar också som medlemsorganisation för att påverka 
de allmänna förutsättningarna för sektorns finansiering.

Endast medlemmar i ägarföreningen, samt av medlem
marna kontrollerade bolag, stiftelser och förbund, har rätt 
att utnyttja Kommuninvests tjänster. Kredit till sådana bolag, 
stiftelser eller förbund förutsätter att deras ändamål ligger 
inom ramen för den kommunala kompetensen och att  
medlemmen tecknat borgen för kredittagarens förpliktelser. 
Det finansiella samarbetet ska bedrivas med minsta möjliga 
risktagande för Föreningen, Bolaget och dess medlemmar.

Finanssamarbetets organisation
Svenska kommuner och regioner kan efter prövning bli med
lemmar i Kommuninvest ekonomisk förening. Koncernen 
utgörs huvudsakligen av Föreningen och Bolaget. Bolaget 
äger sedan 1 januari 2012 även Kommuninvest Fastighets AB. 
Kommuninvest Fastighets AB äger den fastighet där Bolaget 
bedriver sin verksamhet. 

Solidarisk borgen 
Medlemmarna i Föreningen tecknar en obegränsad solida
risk proprieborgen för Bolagets samtliga förpliktelser. I till
lägg till denna förbindelse har borgensmännen tecknat ett 
avtal som fördelar eventuella krav, baserade på borgens
förbindelsen, i relation till respektive kommuns skuld till 
Bolaget. Medlemmarna har också tecknat ett garantiavtal, 
som reglerar medlemmarnas ansvar för de motpartsexpone
ringar som uppstår som en följd av Bolagets användning av 
derivatkontrakt.

Verksamhet byggd på medlemmarnas behov
Omfattningen av Koncernens verksamhet avgörs främst av 
antalet medlemmar i Föreningen och de enskilda medlem
marnas finansiella behov. Per 31 december 2019 hade Fören
ingen 290 (288) medlemmar, varav 278 (277) kommuner 
och 12 (11) regioner. Därmed var 96 (96) procent av Sveriges 
kommuner och 57 (55) procent av regionerna medlemmar 
(delägare) i Föreningen. Under året tillkom Region Blekinge 
och Ekerö kommun som medlemmar. 

Andelskapital
Föreningens styrelse fastställer årligen hur stor insats nya 
medlemmar ska erlägga. Insatsens storlek är relaterad till 
kommunens eller regionens invånarantal. Det totala andels
kapitalet i Föreningen uppgick vid utgången av 2019 till 
7 000,0 (6 889,9) mnkr. Ökningen är en effekt av inbetalt 
insatskapital från medlemmarna. Därutöver kan andelskapi
talet ökas genom stämmobeslut om insatsemission eller 
genom beslut om nya årliga insatser. 

Medlemsstatus
Antalet medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
uppgick vid årets slut till 290 (288). Ingen uppsägning av 
medlemskapet har skett under 2019 och ingen återbetalning 
av insatskapital till följd av uppsägning kommer att ske 
under kommande räkenskapsår.

Återbäring och insatsränta på medlemsinsatser
Genom beslut på Föreningens årsstämma använder sig För
eningen från och med räkenskapsåret 2011 av överskotts
utdelningsformen återbäring och insatsränta för att synlig
göra resultatet i Bolaget hos Föreningens medlemmar/ägare. 

Ekonomiskt utfall
Föreningen redovisar för 2019 ett resultat före skatt om 
358,3 (720,2) mnkr. Resultatet är främst hänförligt ett kon
cernbidrag från Bolaget om 393,5 (750,6) mnkr. Resultat 
efter skatt uppgick till 355,4 (717,8) mnkr.
 

Förvaltningsberättelse  
– Moderföreningen
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Personal
Föreningen har inte haft några anställda under 2019 varför 
inga löner har utgått.

Vinstdisposition
Styrelsen för Kommun invest ekonomisk förening föreslår 
att:

Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel 
360 722 492 kr disponeras på följande sätt:

Till medlemmarna utdelas 1,75 % 
insatsränta på insatskapitalet 121 059 484

Till medlemmarna utdelas åter-
bäring i proportion till respektive 
medlems andel av den totala 
affärsvolymen under 2019 234 345 516

Balanseras i ny räkning 5 317 492

Summa disponerat 360 722 492

Se även not 11 på sidan 84. 

Att berättigade till insatsränta och återbäring är de  kommuner 
och regioner som blivit medlemmar i Föreningen senast 
31 december 2019.

Att utbetalning av ränta på insatskapital och återbäring ska 
ske senast en månad efter beslut på Föreningens årsstämma 
2020.

Att med affärsvolym avses för respektive medlem för 2019 
belöpande genomsnittlig låneskuld till Kommun invest 
i  Sverige AB. I medlems affärsvolym inräknas också sådan 
låneskuld i medlems bolag med mera på sätt som anges 
i stadgarna §15.

Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora expone
ringar innebär att Kommuninvest vid varje tidpunkt ska ha 
en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven 
för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och 
dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade 
risker i verksamheten i enlighet med Kommuninvests interna 
kapitalutvärderingspolicy. Den totala kapitalrelationen  
uppgår till 128,2 (192,8) procent, att jämföra med pelare 
1kravet, inklusive buffertkrav, om 12,5 (11,4) procent. 
Kapital basen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till  
7 456,1 (7 553,0) mnkr och slutligt minimikapitalkrav till 
465,3 (313,4) mnkr. Specifikation av posterna framgår av 
not 2, avsnitt Kapitaltäckning Koncernen.

Kommuninvests ekonomiska ställning ger inte upphov till 
annan bedömning än att Kommuninvest kan förväntas full
göra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens 
bedömning är att den föreslagna utdelningen av insatsränta 
och återbäring inte äventyrar Föreningens ekonomiska situa
tion. Av de föreslagna utdelade medlen förväntas en del åter
föras till Föreningen som insatskapital från de medlemmar 
som inte betalt upp till högsta beslutade nivå för medlems
insats. Det för detta ändamål beräknade men ännu ej beslu
tade kapitaltillskottet uppgår till 13,0 (30,9) mnkr.

Vad beträffar Kommuninvests resultat och ställning i 
övrigt, hänvisas till resultat och balansräkningar med till
hörande bokslutskommentarer.
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Finansiella rapporter

46 Kommun invest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2019



FINANSIELLA RAPPORTER
Resultaträkning och Rapport över totalresultat – Koncernen  .........................................................  48
Balansräkning – Koncernen ...............................................................................................................................................................  50
Redogörelse för förändringar i eget kapital – Koncernen  ......................................................................  52
Kassaflödesanalys – Koncernen  .................................................................................................................................................  54
Resultaträkning och Rapport över totalresultat – Moderföreningen  .....................................55
Balansräkning – Moderföreningen  ...........................................................................................................................................56
Redogörelse för förändringar i eget kapital – Moderföreningen  ..................................................57
Kassaflödesanalys – Moderföreningen  .............................................................................................................................58

NOTER 
Not 1 Redovisningsprinciper  ..................................................................................................................................................... 59
Not 2 Risk- och kapitalhantering  ..........................................................................................................................................63
Not 3 Räntenetto  ........................................................................................................................................................................................78
Not 4 Provisionskostnader  ...........................................................................................................................................................79
Not 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner ............................................................................................79
Not 6 Övriga rörelseintäkter  ......................................................................................................................................................79
Not 7 Allmänna administrationskostnader  ...........................................................................................................80
Not 8 Övriga rörelsekostnader  ...............................................................................................................................................82
Not 9 Kreditförluster, netto  .........................................................................................................................................................82
Not 10 Skatter  .....................................................................................................................................................................................................83
Not 11 Vinstdisposition  .........................................................................................................................................................................84
Not 12 Belåningsbara statsskuldförbindelser  ......................................................................................................84
Not 13 Utlåning till kreditinstitut  .............................................................................................................................................85
Not 14 Utlåning  .................................................................................................................................................................................................85
Not 15 Obligationer och andra räntebärande värdepapper ..............................................................85
Not 16 Aktier och andelar i dotterföretag  ..................................................................................................................86
Not 17 Derivat och säkringsredovisning .......................................................................................................................86
Not 18 Immateriella tillgångar  .................................................................................................................................................... 87
Not 19 Materiella tillgångar  .............................................................................................................................................................88
Not 20 Fordran på dotterbolag  ..................................................................................................................................................88
Not 21 Övriga tillgångar  .......................................................................................................................................................................88
Not 22 Övriga skulder  ..............................................................................................................................................................................88
Not 23 Avsättningar  ...................................................................................................................................................................................88
Not 24 Efterställda skulder  ..............................................................................................................................................................89
Not 25 Eget kapital – Kommun invest ekonomisk förening  ................................................................89
Not 26 Eget kapital – Koncernen  .............................................................................................................................................90
Not 27 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden  .............................................. 91
Not 28 Närståenderelationer  ........................................................................................................................................................ 91
Not 29 Finansiella tillgångar och skulder  .....................................................................................................................92
Not 30  Information om finansiella tillgångar och skulder  

som är föremål för kvittning  ....................................................................................................................................96
Not 31  Övergång till IFRS 16 Leasingavtal – Koncernen ........................................................................ 97
Not 32 Händelser efter balansdagen ..................................................................................................................................98
Fem år i sammandrag – Koncernen  ........................................................................................................................................99
Alternativa nyckeltal – Koncernen .........................................................................................................................................100
Underskrifter  ........................................................................................................................................................................................................101

Revisionsberättelse ..................................................................................................................................................................................... 102
Granskningsrapport ................................................................................................................................................................................... 105
Medlemsförteckning..................................................................................................................................................................................106

47Kommun invest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2019



Resultaträkning – Koncernen
1 januari–31 december

Mnkr Not 2019 2018

Ränteintäkter beräknade enligt effektivräntemetoden 1 198,9 494,0

Övriga ränteintäkter 24,6 11,3

Räntekostnader beräknade enligt effektivräntemetoden –241,0 436,7

Övriga räntekostnader –171,5 –69,5

RÄNTENETTO 3 811,0 872,5
Provisionskostnader 4 –11,3 –8,2

Nettoresultat av finansiella transaktioner 5 –201,5 161,4

varav bortbokade tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 3,3 0,5

Övriga rörelseintäkter 6 9,0 7,6

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 607,2 1 033,3

Allmänna administrationskostnader 7 –246,9 –273,5

Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 18 –4,4 –5,3

Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar 19 –3,9 –3,9

Övriga rörelsekostnader 8 –7,9 –4,5

SUMMA KOSTNADER –263,1 –287,2
RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER 344,1 746,1
Kreditförluster, netto 9 12,6 –24,3

RÖRELSERESULTAT 356,7 721,8
Skatt 10 –2,9 –3,7

ÅRETS RESULTAT 353,8 718,1

Rapport över totalresultat – Koncernen
1 januari–31 december

Mnkr 2019 2018

ÅRETS RESULTAT 353,8 718,1
Övrigt totalresultat – –

TOTALRESULTAT 353,8 718,1
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Kommentarer till resultaträkningen – Koncernen
Räntenetto
Räntenettot uppgick till 811,0 (872,5) mnkr och var därmed 
marginellt lägre än föregående år. Koncernens utlåningsmarginal 
har kunnat sänkas med drygt 3 baspunker under 2019 jämfört 
med föregående år vilket främst beror på en återhållsam kost
nadsutveckling i kombination med ökad utlåningsvolym. 
Den kraftigt ökade utlåningsvolymen kompenserar en del av 
minskningen i räntenetto som de sänkta marginalerna ger.

För mer information gällande periodens räntenetto, se not 3.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 
–201,5 (161,4) mnkr. Resultatet förklaras huvudsakligen av 
orealiserade marknadsvärdeförändringar om –193,9 (164,4) 
mnkr. Eftersom Kommun invest har för avsikt att hålla till
gångarna och skulderna till förfall realiseras normalt sett inte 
dessa värden. För ytterligare information se not 29.

De orealiserade marknadsvärdeförändringarna under året 
förklaras framförallt av att ingående orealiserade vinster från 
valutaswappar har minskat när kontrakten närmat sig förfall. 
Valutaswappar används för att säkra riskerna från Kommun
invests finansiering i amerikanska dollar och hålls alltid till 
förfall. Se vidare not 5. 

Kostnader
Kostnaderna uppgick till 263,1 (287,2) mnkr, inklusive kostna
den för resolutionsavgift om 27,4 (69,1) mnkr.

Resolutionsavgiften beräknas som en riskjusterad andel av 
balansomslutningen med avdrag för utlåning. Den riskjuste
rade andelen bestäms av Bolagets riskprofil i förhållande till 
övriga avgiftsskyldiga institut i enlighet med kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2015/63. Resolutionsavgiften för år 
2019 har för Kommun invest av Riksgälden fastställts till 
27,4 (69,1) mnkr. 

Exklusive resolutionsavgiften uppgick kostnaderna till 235,7 
(218,1) mnkr, varav personalkostnader utgjorde 129,7 (124,0) 
mnkr och övriga kostnader 106,0 (94,1) mnkr. Ökningen av 
övriga kostnader förklaras till största del av ökade ITkostna
der samt en ökning av tillsynsavgiften till Finansinspektionen.  

Kreditförluster, netto
Kreditförluster, netto uppgick till 12,6 (–24,3) mnkr. Kommun
invest har inte haft någon konstaterad kreditförlust. Samtliga 
kreditförluster är förväntade kreditförluster beräknade i enlig
het med redovisningsstandarden IFRS 9. IFRS 9 föreskriver att 
förväntade kreditförluster ska beräknas utifrån en framåtblick
ande analys av ekonomisk utveckling. Årets kreditförluster 
uppgick till ett positivt belopp, främst till följd av förändringar 
i kreditrisk. För mer information om kreditförluster se not 2.

Årets resultat
Kommun invests rörelseresultat, resultat före skatt, uppgick till 
356,7 (721,8) mnkr. I rörelseresultatet ingår orealiserade mark
nadsvärdeförändringar om –193,9 (164,4) mnkr och kredit
förluster, netto om 12,6 (–24,3) mnkr. Exklusive orealiserade 
marknadsvärdeförändringar och kreditförluster, netto uppgick 
resultatet till 538,0 (581,7) mnkr. Kommuninvest benämner 
detta som sitt operativa resultat, för mer information se alter
nativa nyckeltal på sidan 100. Årets skattekostnad redovisad i 
resultaträkningen uppgick till –2,9 (–3,7) mnkr. För mer infor
mation angående redovisad skatt, se not 10. Resultatet efter 
skatt uppgick till 353,8 (718,1) mnkr.

Rörelseresultat före skatt
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Balansräkning – Koncernen
Per den 31 december 

Mnkr Not 2019 2018

TILLGÅNGAR
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 2 811,1 –

Belåningsbara statsskuldförbindelser 2, 12 17 686,3 39 230,3

Utlåning till kreditinstitut 2 21 935,7 1 870,7

Utlåning 2, 14 408 218,1 355 710,0

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2, 15 7 722,6 7 457,8

Derivat 2, 17, 30 11 967,0 11 333,2

Immateriella tillgångar 18 21,4 15,7

Materiella tillgångar, inventarier 19 7,4 5,3

Materiella tillgångar, byggnader och mark 19 29,4 29,8

Aktuell skattefordran 75,0 78,6

Övriga tillgångar 21 2 826,5 1 463,8

Uppskjuten skattefordran 10 0,6 0,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20,2 15,2

SUMMA TILLGÅNGAR 471 321,3 417 211,0

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 2 4 027,7 584,0

Emitterade värdepapper 2 446 763,0 396 796,9

Derivat 2, 17, 30 3 484,5 5 959,6

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring 17 0,7 –

Övriga skulder 22 8 006,2 4 578,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 44,3 43,4

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 23 0,1 0,1

Efterställda skulder 24 1 000,1 1 000,1

Summa skulder och avsättningar 463 326,6 408 962,4

Eget kapital
Andelskapital 7 000,0 6 889,9

Reserver 21,1 12,0

Balanserade vinstmedel 619,8 628,6

Årets resultat 353,8 718,1

Summa eget kapital 26 7 994,7 8 248,6
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 471 321,3 417 211,0
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Kommentarer till balans räkningen – Koncernen

Tillgångar
Kommun invests totala tillgångar uppgick vid periodens slut till 
471 321,3 (417 211,0) mnkr och utlåningen till kommunerna 
och regionerna står för huvuddelen av tillgångarna. Utlåningen 
uppgick till ett redovisat värde om 408 218,1 (355 710,0) mnkr 
vid årsskiftet. Ökningen i utlåningen beror på ett fortsatt högt 
investeringsbehov i kommunsektorn i kombination med lägre 
utlåningspriser, se avsnitt Räntenetto på sidan 49. I nominella 
termer uppgick utlåningen till 406 511,1 (353 946,1) mnkr.

Likviditetsportföljen, bestående av balansräkningsposterna 
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, Belåningsbara 
statsskuldförbindelser, Utlåning till kreditinstitut samt Obliga
tioner och andra räntebärande värdepapper, uppgick till 
48 155,7 (48 558,8) mnkr.

Derivattillgångarna (derivat med positivt marknadsvärde) 
uppgick till 11 967,0 (11 333,2) mnkr. 

Balansräkningsposten Övriga tillgångar uppgick till 2 826,5 
(1 463,8) mnkr. Övriga tillgångar består främst av ställda 
säkerheter om 2 807,6 (1 454,4 ) mnkr. Ställda säkerheter för 
derivat clearade hos central clearingmotpart nettas per mot
part och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Ställda 
kontant säkerheter för derivat som ej har clearats hos en central 
motpart för clearing föreligger ej kvittningsrätt och tas därmed 
upp till fullo i balansräkningen. För mer information om 
övriga tillgångar se not 21.

Skulder
Kommun invests skulder uppgick till 463 326,6 (408 962,4) mnkr 
och upplåningen ökade under året till 450 791,4 (397 380,9) 
mnkr. 

Derivatskulderna (derivat med negativt marknadsvärde) 
uppgick till 3 484,5 (5 959,6) mnkr.

 Balansräkningsposten övriga skulder uppgick till 8 006,2 
(4 578,3) mnkr. I övriga skulder ingår erhållna säkerheter om 
7 981,5 (4 551,8) mnkr. För erhållna säkerheter för derivat  
clearade hos central motpart för clearing nettas per motpart 
och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Erhållna kon
tantsäkerheter för derivat som ej har clearats hos central clea
ringmotpart föreligger ej kvittningsrätt och tas därmed upp till 
fullo i balansräkningen. Ytterligare information angående 
övriga skulder återfinns i not 22.

Efterställda skulder består av ett 30årigt förlagslån från 
Föreningens medlemmar till Kommun invest ekonomisk fören
ing. Lånet, inklusive upplupen ränta, uppgick till 1 000,1 
(1 000,1) mnkr.

Eget kapital
För information om Eget kapital se Redogörelse för föränd
ringar i eget kapital på sidan 52. 
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Redogörelse för förändringar  
i eget kapital – Koncernen
Mnkr Andelskapital Reserver1

Balanserad 
vinst eller förlust

Totalt eget  
kapital

Utgående eget kapital 2017-12-31 6 770,6 –0,7 1 619,1 8 389,0
Övergångseffekt IFRS 9 3,8 –11,8 –8,0

Ingående eget kapital 2018-01-01 6 770,6 3,1 1 607,3 8 381,0
Totalresultat
Årets resultat 718,1 718,1

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 8,9 –8,9 –

Årets totalresultat –

Summa totalresultat – 8,9 709,2 718,1

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –969,8

Nytt andelskapital under perioden

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap –

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 119,3

Utgående eget kapital 2018-12-31 6 889,9 12,0 1 346,7 8 248,6

Ingående eget kapital 2019-01-01 6 889,9 12,0 1 346,7 8 248,6
Totalresultat
Årets resultat 353,8 353,8

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 9,1 –9,1 –

Årets totalresultat – –

Summa totalresultat – 9,1 344,7 353,8

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –717,8 –717,8

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,0 12,0

Insatser från befintliga medlemmar 98,1 98,1

Utgående eget kapital 2019-12-31 7 000,0 21,1 973,6 7 994,7

1)  Reserver består av aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader som förts om från balanserad vinst eller förlust, justerat med en proportionell andel av avskrivningen  
som förts tillbaka från fonden till fritt eget kapital. 
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Kommentarer till redogörelse för förändringar i eget kapital – Koncernen

Eget kapital
Vid utgången av år 2019 uppgick det egna kapitalet i Koncernen 
till 7 994,7 (8 248,6) mnkr. Eget kapital har under perioden 
främst påverkats av årets resultat om 353,8 (718,1) mnkr samt 
av utbetalning av överskottsutdelning om 717,8 (969,8) mnkr 
till Föreningens medlemmar baserat på återbäring samt ränta på 
insatskapital för räkenskapsåret 2018. Under året har dessutom 
kapitalinsatser om totalt 110,1 (119,3) mnkr från Föreningens 
medlemmar tillkommit. För mer information gällande över
skottsutdelning samt kapitaluppbyggnad via kapitaltillskott,  
se sidan 33 samt sidorna 36–37. 

Fond för utvecklingsutgifter om 21,1 (12,0) mnkr motsvarar 
aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader justerat med
en proportionell andel av avskrivningen som förts tillbaka från 
fonden till fritt eget kapital

För mer information om Koncernens och Föreningens eget 
kapital se not 25 samt 26.
 

Eget kapital
Mnkr

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

20192018201720162015

53Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2019

FINANSIELLA RAPPORTER



Kassaflödesanalys – Koncernen
1 januari – 31 december

Mnkr 2019 2018

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 356,7 721,8

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 190,0 –130,4

Betald inkomstskatt 0,8 –1,6

547,5 589,8

Förändring av likviditetsreserv 21 349,0 –9 564,7

Förändring av utlåning –52 528,8 –45 915,2

Förändring av övriga tillgångar –1 367,9 –663,6

Förändring av övriga skulder 3 427,9 3 907,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten –28 572,3 –51 646,1

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar –10,1 –11,0

Förvärv av materiella tillgångar –4,5 –0,5

Avyttring av materiella tillgångar 0,2 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –14,4 –11,5

Finansieringsverksamheten
Emission av räntebärande värdepapper 182 226,2 202 020,3

Förfall och återköp av räntebärande värdepapper –132 155,6 –148 339,2

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –717,8 –969,8

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,0 –

Insatser från befintliga medlemmar 98,1 119,3

Amortering av leasingskuld –0,4 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49 462,5 52 830,6

Årets kassaflöde 20 875,8 1 173,0

Likvida medel vid årets början 1 871,5 698,5

Likvida medel vid årets slut 22 747,3 1 871,5

Likvida medel består i sin helhet av kassa och tillgodohavanden hos centralbanker samt utlåning till kreditinstitut vilka vid anskaffningstillfället 
har en löptid om högst 3 månader samt är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar 8,3 9,2

Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar –0,1 –

Kursdifferenser från förändring av finansiella anläggningstillgångar 0,5 0,5

Orealiserade marknadsvärdesförändringar 193,9 –164,4

Kreditförluster, netto –12,6 24,3

Summa 190,0 –130,4

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta1 1 086,2 352,2

Erlagd ränta2 530,2 1 260,6

1)  Som erhållen ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Koncernens utlåning och placeringar samt de betalningar som betalats och erhållits avseende derivat
kontrakt som används för att säkra Koncernens utlåning och placeringar.

2)  Som erlagd ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Koncernens upplåning samt de betalningar som betalats och erhållits avseende derivatkontrakt som 
används för att säkra Koncernens upplåning.

 
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten

2019 IB Kassa flöden
Valutakurs-

förändringar
Verkligt värde-

förändring Koncern bidrag UB

Amortering av leasingskuld 1,1 –0,4 – – – 0,7

Upplåning inkl. derivat 392 007,3 50 070,6 0,5 229,8 – 442 308,2

Summa 392 008,4 50 070,2 0,5 229,8 – 442 308,9
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Resultaträkning – Moderföreningen
1 januari–31 december

Mnkr Not 2019 2018

Rörelsens kostnader 7 –18,8 –17,5

Rörelseresultat –18,8 –17,5

Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från andelar i koncernföretag, koncernbidrag 393,5 750,6

Räntekostnader 3 –0,1 –0,2

Räntekostnader Förlagslån 3 –16,3 –12,7

Summa finansiella intäkter och kostnader 377,1 737,7

Resultat efter finansiella poster 358,3 720,2

Resultat före skatt 358,3 720,2

Skatt 10 –2,9 –2,4

ÅRETS RESULTAT 355,4 717,8

Rapport över totalresultat  
– Moderföreningen
1 januari–31 december

Mnkr 2019 2018

Årets resultat 355,4 717,8

Övrigt totalresultat – –

Årets totalresultat 355,4 717,8

55Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2019

FINANSIELLA RAPPORTER



Balansräkning – Moderföreningen
Per den 31 december 

Mnkr Not 2019 2018

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 16 7 100,0 7 100,0

Summa anläggningstillgångar 7 100,0 7 100,0

Omsättningstillgångar
Fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,1 0,5

Fordran på dotterbolag 20 1 397,0 1 639,8

Övriga kortfristiga fordringar 0,0 0,1

Summa omsättningstillgångar 1 397,1 1 640,4

Utlåning till kreditinstitut 13 11,9 18,7

SUMMA TILLGÅNGAR 8 509,0 8 759,1

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Andelskapital 25 7 000,0 6 889,9

Reservfond 140,3 140,3

Balanserat resultat 11 5,3 5,3

Årets resultat 11 355,4 717,8

Summa eget kapital 7 501,0 7 753,3

Skulder
Långfristiga skulder

Efterställda skulder 24 1 000,1 1 000,1

Summa långfristiga skulder 1 000,0 1 000,1

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 22 1,4 0,5

Skatteskulder 22 4,4 2,4

Övriga kortfristiga skulder 22 0,3 0,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,8 2,4

Summa kortfristiga skulder 7,9 5,7

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 8 509,0 8 759,1
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Redogörelse för förändringar i eget kapital  
– Moderföreningen

Mnkr Andelskapital Reservfond1 Fritt eget kapital
Totalt  

eget kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 6 770,6 140,3 975,1 7 886,0

Årets resultat 717,8 717,8

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –969,8

Avsättning reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap –

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 119,3

Utgående eget kapital 2018-12-31 6 889,9 140,3 723,1 7 753,3

Ingående eget kapital 2019-01-01 6 889,9 140,3 723,1 7 753,3

Årets resultat 355,4 355,4

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –717,8 –717,8

Avsättning reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,0 12,0

Insatser från befintliga medlemmar 98,1 98,1

Utgående eget kapital 2019-12-31 7 000,0 140,3 360,7 7 501,0

1) Reservfond består av en lagstadgad avsättning till bundet eget kapital. 
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Kassaflödesanalys – Moderföreningen
1 januari – 31 december

Mnkr 2019 2018

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 358,3 720,2

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet –393,5 –750,6

Betald inkomstskatt –0,9 –0,4

–36,1 –30,8

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av leverantörsskulder 0,9 0,1

Förändring av övriga skulder –0,7 1,0

Förändring av övriga tillgångar 0,5 –0,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten –35,4 –30,2

Finansieringsverksamheten1

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –717,8 –969,8

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,0 –

Ny insats från medlemmarna 98,1 119,3

Förändring av skuldförhållanden inom Koncernen 636,3 863,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 28,6 12,6

Årets kassaflöde –6,8 –17,6

Likvida medel vid årets början 18,7 36,3

Likvida medel vid årets slut 11,9 18,7

Likvida medel består i sin helhet av kassa och bank.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Ej erhållna koncernbidrag –393,5 –750,6

Uppskrivning av finansiell anläggningstillgång – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –393,5 –750,6

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta – –

Erlagd ränta –16,4 –12,9

1)  Föreningen har valt att under finansieringsverksamheten presentera koncernbidrag, överskottsutdelning samt ny insats från medlemmarna då dessa transaktioner är nära samman
kopplade med varandra.
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Noter
Alla belopp anges i miljoner kronor i den mån inte annat 
uttryckligen anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 
11 mars 2020. Resultat- och balansräkning blir föremål för 
fastställelse på årsstämman den 16 april 2020.

Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som  
tillämpades i årsredovisningen för 2018 med undantag för  
ändringar föranledda av nya IFRS-standarder som har trätt i 
kraft 1 januari 2019. Jämförande period har inte räknats om.

Upplysningar om karaktär och omfattning av risker som 
härrör från finansiella instrument lämnas på sidorna 34–38 
i förvaltningsberättelsen samt i not 2.

Koncernen
Koncernredovisningen är upprättad enligt av EU antagna inter-
nationella redovisningsprinciper – International Financial 
Reporting Standards – IFRS. I koncernredovisningen tillämpas 
också kompletterande regler i Lag om årsredovisning i kredit-
institut samt värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektio-
nens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och RFR 1, 
kompletterande redovisningsregler för koncerner utgiven av 
rådet för finansiell rapportering.

Föreningen
Föreningens årsredovisning är upprättad enligt Årsredovis-
ningslagen (ÅRL) och RFR 2, redovisning för juridiska personer 
utgiven av rådet för finansiell rapportering. Detta innebär att 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden följs så långt 
detta är möjligt, inom ramen för ÅRL och med de undantag  
som motiveras av skatteregler.

Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar
Kommuninvest har ändrat redovisningsprinciperna hänförliga 
till leasing efter att IFRS 16 Leasingavtal ersatte IAS 17 Leasing-
avtal den 1 januari 2019. Införandet har haft en immateriell 
påverkan, övergången justerades i ingående balans och inga 
jämförelsetal har räknats om. 

Övriga nya eller ändrade lagar, standarder och tolkningar 
som har införts under året har inte haft någon väsentlig påver-
kan på Kommuninvests resultat, ställning, upplysningar,  
kapitalkrav, kapitalbas eller stora exponeringar.

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16, Leasingavtal, är en ny leasingstandard som trädde i 
kraft den 1 januari 2019 och ersatte IAS 17 Leasingavtal. En 
väsentlig skillnad i den nya leasingstandarden är att leasing-
avtal inte längre klassificeras som finansiella eller operationella 
för leasingtagare. Istället introduceras en redovisningsmodell 
där leasingavtalen tas upp i balansräkningen som nyttjanderätt 
och leasingskuld. Leasingkostnaderna fördelas mellan ränte-
netto och avskrivningar fördelat över leasingperioden. 

Kommuninvests leasingaktivitet är mycket begränsad och 
övergången gav en effekt på ingående balans med en ökad 
balansomslutning om 1,1 mnkr. Övergången gjordes med för-
enklad metod och inga jämförelsetal räknades om. Nyttjande-
rätten värderades till samma belopp som leasingskulden och 

övergången innebar således ingen effekt på eget kapital. Stan-
darden har haft en immateriell påverkan på Kommuninvests 
resultat, ställning, upplysningar, kapitalkrav, kapitalbas och 
stora exponeringar. För mer information se not 31.

Nya och ändrade lagar, standarder  
och tolkningar som ej trätt i kraft
Av de nya standarder och tolkningar som träder i kraft efter  
år 2019 har nedanstående regler bedömts kunna påverka  
Kommuninvests framtida årsredovisning. Kommuninvest 
förtids tillämpar inga regler utan tillämpar reglerna när de  
är fastställda att tillämpas av EU. 

Övriga nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar 
som ännu ej trätt i kraft bedöms inte ha någon väsentlig 
på verkan på Kommuninvests resultat, ställning, upplysningar, 
kapitalkrav, kapitalbas eller stora exponeringar.

Ändringar IFRS 9, IAS 39 och IFRS 7
Den 26 september 2019 publicerade IASB ändringar i standar-
derna IAS 39, IFRS 9 och IFRS 7 föranledda av pågående refor-
mer av nuvarande referensräntor (även benämnda IBOR).  
Ändringarna innebär att företag inte ska tvingas avbryta  
säkringsredovisningen på grund av den osäkerhet som råder 
i samband med övergången till nya referensräntor, samt att 
ytterligare upplysningskrav tillkommer.

Ändringarna innebär att Kommuninvest kan fortsätta till-
lämpa säkringsredovisning trots den eventuella ineffektivitet 
som kan uppkomma i säkringsredovisningen som en konse-
kvens av förändringen i hur Stibor och övriga IBOR bestäms 
och/eller en eventuell ersättning av Stibor/övriga IBOR med en 
riskfri ränta. Vidare kommer ändringarna i IFRS 7 att innebära 
att ytterligare upplysningar kommer att börja lämnas i årsredo-
visningen från och med 2020.

Ändringarna ska tillämpas på alla säkringsrelationer som 
direkt påverkas av IBOR-reformen. Ändringarna av standar-
derna träder i kraft 1 januari 2020, men är ännu inte godkända 
av EU. Kommuninvest avser inte förtidstillämpa ändringarna. 
Förändringarna av standarderna har en mycket begränsad 
påverkan på Kommuninvests resultat och ställning då Kom-
muninvest har mycket få säkringsrelationer som är kopplade 
till osäkerheten i utländska IBOR.

Väsentliga bedömningar och antaganden
Vid upprättande av årsredovisningen görs bedömningar och 
antaganden som påverkar redovisning och tilläggsupplys-
ningar. De viktigaste bedömningarna vid tillämpning av redo-
visningsprinciper utgör hur finansiella instrument klassificeras 
och värderas enligt vad som redogörs för nedan i avsnitten 
Finansiella instrument. 

För tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
påverkas värdet av bedömningen av om tillgängliga marknads-
priser är baserade på en aktiv marknad. Vid fastställandet av 
verkligt värde för finansiella instrument som ej handlas på en 
aktiv marknad tillämpas värderingstekniker och därvid görs 
antaganden som kan vara förenade med osäkerhet. I not 29 
beskrivs hur verkligt värde för finansiella instrument beräknas 
inklusive väsentliga antaganden, osäkerhetsfaktorer samt 
känslighetsanalys. Redovisningen har upprättats på basis av 
upplupet anskaffningsvärde med undantag för en betydande 
del av Kommuninvests finansiella tillgångar och skulder som 
redovisas till verkligt värde vid bristande överensstämmelse 
eller till upplupet anskaffningsvärde med justering för verkligt 
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värde avseende den risk som är föremål för säkringsredo-
visning. Se vidare avsnittet om Finansiella instrument samt 
not 29.

Bedömning har gjorts gällande Kommuninvests affärs-
modell för finansiella tillgångar som är att hålla tillgångarna 
till förfall. Under året har ingen förändring skett gällande 
affärsmodellens syfte och bedömningen är att affärsmodellen 
har både efterlevts under året och dess syfte att erhålla kon-
traktuella kassaflöden kvarstår. I bedömningen har inkluderats 
att Bolagets Finanspolicy är oförändrad samt utvärdering av 
årets försäljningar. För mer information om nettoresultat av 
finansiella tillgångar se not 5.

Kommuninvest beräknar förväntade kreditförluster i enlig-
het med IFRS 9 på finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde. Vid beräkning av förväntade kreditförlus-
ter används bland annat framåtblickande scenarion och anta-
ganden. Metod för att fastställa förväntade kreditförluster är 
därmed förenad med osäkerhet. I not 2 redogörs för metod-
valen och dess antaganden.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga 
bolag i vilka moderbolaget kontrollerar mer än 50 procent av 
röstetalet eller på annat sätt har bestämmande inflytande.  
Dotterbolag konsolideras från och med den dag då kontrollen 
överförs till koncernen och upphör att konsolideras den dag  
då kontrollen skiljs från koncernen. När kontrollen över ett 
dotterbolag upphört inkluderas dotterbolagets resultat endast 
för den del av redovisningsåret under vilken koncernen hade 
kontroll över dotterbolaget. 

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. 
Transaktioner mellan koncernföretag, balansposter och oreali-
serade vinster på transaktioner mellan företag elimineras.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärde- 
metoden.

 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Kommuninvests funktionella valuta är svenska kronor och de 
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 
belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste 
miljon tal.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om 
till den funktionella valutan enligt den valutakurs som före-
ligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår  
vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultat-
räkningen består av:
•  Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas  

till upplupet anskaffningsvärde.
•  Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas 

till verkligt värde via resultaträkningen.
•  Räntor på derivat som är säkringsinstrument och för vilka 

säkringsredovisning tillämpas.

Ränteintäkter och räntekostnader på utlåning, räntebärande 
värdepapper, skulder till kreditinstitut samt derivat beräknas 
och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. I rän-

teintäkter och räntekostnader inkluderas i förekommande fall 
periodiserade belopp avseende transaktionskostnader.
Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden består av ränte-
intäkter på utlåning och placeringar samt ränteintäkter och 
räntekostnader från derivat som säkrar utlåning och place-
ringar.

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden består av  
räntekostnader på upplåning samt ränteintäkter och ränte-
kostnader från derivat som säkrar upplåningen.

Eftersom det i derivatkontrakt är möjligt att erhålla ränta  
i betalbenet innebär rådande ränteläge att Kommuninvest i 
många fall totalt sett erhållit ränta för en upplåning och dess 
derivatsäkring. Detta har medfört att totala räntekostnader 
tidigare uppgått till ett positivt belopp.

Kommuninvest beviljar utlåning med negativ ränta, denna 
negativa ränteintäkt redovisas som räntekostnad.

I övriga ränteintäkter och övriga räntekostnader ingår bland 
annat ränta på ställd och erhållen säkerhet samt kostnader för 
rating och upplåningsprogram.

För mer information om ränteintäkter och räntekostnader 
se not 3.

Provisionskostnader
Provisionskostnader består av kostnader för mottagna tjänster 
såsom depåavgifter, betalningsförmedlingsprovisioner och  
värdepappersprovisioner.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realise-
rade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med 
anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finan-
siella transaktioner består av:
•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar 

och skulder som värderas till verkligt värde via resultaträk-
ningen, fördelat på handel, obligatoriskt eller genom tillämp-
ning av verkligt värde optionen.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där  
säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde.

•  Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar 
och skulder.

• Valutakursförändringar.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-
derar på tillgångssidan utlåning, utlåning till kreditinstitut, 
räntebärande värdepapper, derivat samt övriga finansiella  
tillgångar. Bland skulder och eget kapital återfinns skulder  
till kreditinstitut, emitterade värdepapper, derivat samt övriga 
finansiella skulder. För mer information, se not 29.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräk-
ningen när Kommuninvest blir part enligt instrumentets 
avtalsmässiga villkor.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när de 
avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella 
tillgången upphör eller vid en överföring av den finansiella till-
gången och Kommuninvest i samband med detta överför i allt 
väsentligt samtliga av de risker och fördelar som är förknip-
pade med ägande av den finansiella tillgången. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av 
en finansiell skuld.

Not 1 forts. 
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En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovi-
sas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det före-
ligger en legal rätt att kvitta beloppen samt när det föreligger 
avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samti-
digt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och 
avyttring av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, 
som utgör den dag då Kommuninvest förbinder sig att förvärva 
eller avyttra instrumentet.

Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets 
verkliga värde med beaktande av transaktionskostnader,  
förutom de tillgångar och skulder som återfinns i kategorin 
finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen, vilka värderas till verkligt värde utan 
beaktande av transaktionskostnader.

Klassificering och värdering av finansiella instrument 
Sedan den 1 januari 2018 tillämpar Kommuninvest IFRS 9  
och finansiella tillgångar klassificeras utifrån Kommuninvests 
affärsmodell. Affärsmodellen identifieras på portföljnivå och 
återspeglar hur portföljens finansiella tillgångar hanteras  
tillsammans i syfte att uppnå ett specifikt affärsmål.
 
Möjliga affärsmodeller för finansiella tillgångar är:
•  Hålla till förfall. 
• Hålla till förfall och sälja.
• Innehav för handel eller utvärdering på verkligt värde basis.

Kommuninvests finansiella tillgångar delas in i tre portföljer; 
utlåningsportfölj, likviditetsportfölj och övrigt. Samtliga port-
följer bedöms ha samma affärsmål, att erhålla kontraktuella 
kassaflöden, och affärsmodellen är att hålla till förfall. För att 
säkerställa att kassaflöden enbart består av kapitalbelopp  
och ränta på kapitalbelopp genomförs SPPI-test löpande på 
Kommuninvests nya tillgångar. Kommuninvest har per den  
31 december 2019 ingen tillgång som har fallerat SPPI-testet.  
Klassificeringen av affärsmodell och utfall av SPPI-testet 
på verkar Kommuninvests värdering av finansiella tillgångar. 

Finansiella instrument kan värderas enligt kategorierna:
•  Upplupet anskaffningsvärde.
• Verkligt värde via övrigt totalresultat.
•  Verkligt värde via resultaträkningen uppdelat på handel,  

obligatorisk eller verkligt värde option.

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
när bristande överensstämmelse inte existerar. Vid bristande 
överrensstämmelse värderas finansiella skulder till verkligt 
värde via resultaträkningen.

Upplupet anskaffningsvärde
När affärsmodellen för finansiella tillgångar är att hålla till 
förfall och kassaflöden enbart består av kapitalbelopp och 
ränta på kapitalbelopp, det vill säga klarar SPPI-testet, ska de 
finansiella tillgångarna värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Det innebär att upplupet anskaffningsvärde är basen för 
Kommuninvests värdering av finansiella tillgångar eftersom 
affärsmodellen för Kommuninvests samtliga instrument är att 
hålla till förfall och samtliga tillgångar bedöms ha kassaflöden 
enbart bestående av kapitalbelopp och ränta på kapitalbelopp. 

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde 
när bristande överensstämmelse inte existerar. I finansiella 
skulder ingår posterna skulder till kreditinstitut, emitterade 
värdepapper samt övriga finansiella skulder såsom erhållen 
marginalsäkerhet och leverantörsskulder.

Verkligt värde via övriga totalresultat
Kommuninvest har ingen affärsmodell med syfte att både hålla 
till förfall och sälja och därmed heller inga finansiella instru-
ment i värderingskategorin verkligt värde via övrigt total-
resultat.

Verkligt värde via resultaträkningen
Värderingskategorin verkligt värde via resultaträkningen  
delas upp på handel, obligatorisk och verkligt värde option. 

Kommuninvests derivat som innehas för ekonomisk säk-
ring, men som ej ingår i säkringsredovisning, redovisas under 
värderingskategorin handel för skuldderivat och obligatorisk 
för tillgångsderivat. 

Om Kommuninvest har en finansiell tillgång som fallerar 
SPPI-testet värderas det instrumentet inom kategorin obligato-
risk verkligt värde via resultaträkningen. 

Kommuninvest tillämpar verkligt värde optionen när bris-
tande överensstämmelse har identifierats. Bristande överens-
stämmelse uppstår när ett instrument säkrats med ett eller flera 
derivatkontrakt för att minimera marknadsrisker utan att  
säkringsredovisning tillämpas. Eftersom derivat värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen men inte den säkrade  
posten uppstår en bristande överensstämmelse. När så är fallet 
värderas även den ekonomiskt säkrade posten till verkligt  
värde via resultaträkningen genom verkligt värde optionen. 
Det skulle leda till bristande överensstämmelse i redovisningen 
om derivatet värderades till verkligt värde via resultaträk-
ningen men inte dess säkrade post. 

Finansiella skulder i kategorin verkligt värde via resultat-
räkningen avser främst upplåning i fast ränta samt strukture-
rad upplåning, det vill säga upplåning som är uppsägningsbar 
och/eller har kupongbetalning som är rörlig men inte kopplad 
till interbankränta. Anledningen till att upplåning i fast ränta 
identifierats till denna kategori är att dessa upplåningar säkras 
ekonomiskt med ett derivat utan att säkringsredovisning till-
lämpas. Det skulle leda till bristande överensstämmelse om 
derivatet värderades till verkligt värde via resultaträkningen, 
men inte dess upplåning.

Anledningen till att strukturerad upplåning identifierats  
till denna kategori är att upplåningen innehåller väsentliga 
inbäddade derivat och att det medför att det i en betydande 
utsträckning minskar inkonsekvenser i värdering av fristående 
derivat och upplåning.

Säkringsredovisning
Kommuninvest tillämpar IAS 39 när det gäller säkringsredo-
visning. 

För att uppnå en rättvisande bild av verksamheten tillämpar 
Kommuninvest, där möjligheten finns, säkringsredovisning  
av verkligt värde för de tillgångar och skulder som har säkrats 
med ett eller flera finansiella instrument. Kommuninvest till-
lämpar från och med 2019 både transaktionsmatchad verkligt 
värdesäkring samt portföljmatchad verkligt värdesäkring.

Den säkrade risken är risken för förändring i verkligt värde 
till följd av förändringar i swapräntan. 

All eventuell ineffektivitet redovisas i resultaträkningen. 
Om en säkringsrelation inte uppfyller kraven på effektivitet 
avbryts säkringsrelationen och tillgången/skulden redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde och den ackumulerade värdeför-
ändringen på tillgången/skulden periodiseras över återstående 
löptid. Kommuninvests säkringsrelationer har bedömts vara 
effektiva.

Not 1 forts. 
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Transaktionsmatchad säkring
Den säkrade posten, som är en fastränteupplåning eller 
-ut låning, värderas om utifrån förändringar i verkligt värde 
med avseende på den risk som säkrats. Som säkringsinstrument 
använder Kommuninvest ränte- och valutaränteswappar. I 
balansräkningen redovisas värdeförändringen på den säkrade 
risken på den säkrade posten på samma rad i balansräkningen 
som den säkrade posten. Både värdeförändring på den säkrade 
posten samt säkringsinstrumentet redovisas i resultaträk-
ningen under nettoresultat av finansiella transaktioner. 

Portföljsäkring
Den säkrade posten härstammar från en portfölj av fastränte-
utlåningar baserad på förfallodag. Den säkrade posten värde-
ras om till verkligt värde med avseende på säkrad risk. Värdet 
på den säkrade risken redovisas på separat rad i balansräk-
ningen som Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäk-
ring. Som säkringsinstrument använder Kommuninvest ränte-
swappar vars villkor överensstämmer med den säkrade posten. 
Både värdeförändring på den säkrade posten samt säkrings-
instrumentet redovisas i resultaträkningen under nettoresultat 
av finansiella transaktioner.

Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument
Kommuninvest har sedan införandet av IFRS 9 den 1 januari 
2018 börjat beräkna förväntade kreditförluster på finansiella 
tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. Förlust-
reserveringar görs även på åtaganden utanför balansräkningen, 
vilka för Kommuninvest består av beviljade ej utbetalda lån, 
likviditetsgarantier samt byggkreditiv. Kommuninvest har inga 
konstaterade kreditförluster.

Den särskilda ställningen i den svenska konstitutionen och 
den kommunala beskattningsrätten gör att kommuner och 
regioner inte kan försättas i konkurs. Inte heller kan de upp-
höra att existera på annat sätt. Det är också förbjudet att  
pantsätta kommunal egendom vilket innebär att kommunerna 
och regionerna med hela sin skattekraft och samtliga tillgångar 
svarar för ingångna förbindelser.

Förändringar i förväntade kreditförluster redovisas i 
resultat räkningen på raden Kreditförluster, netto. I balans-
räkningen redovisas förväntade kreditförluster som en ned-
skrivning av tillgångens redovisade värde på tillgångar som 
enligt IFRS 9 är föremål för nedskrivningar. Förlustreserve-
ringar på åtaganden utanför balansräkningen redovisas som 
avsättning i balansräkningen. 

För information om kreditförluster och beräkningsmodell 
se not 2 och för resultateffekt av kreditförluster se not 9. 

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den 
immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod från och 
med den månad tillgången anskaffas och därmed nyttjas.  
Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Den beräknade 
nyttjandeperioden är 5 år.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att komma Kommuninvest till förfogande och anskaffnings-
värdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar. Det redovisade värdet 
för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräk-

ningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid 
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden 
mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst/förlust redovi-
sas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod från och med den månad tillgången anskaffas och 
därmed nyttjas. Kommuninvests beräknade nyttjandeperioder 
för inventarier är 3 alternativt 5 år. För konstföremål som ingår 
i balansräkningen görs ingen avskrivning.

Pensionering genom försäkring
Kommuninvests pensionsplaner för kollektivavtalade tjänste-
pensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Alecta.

Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd plan en plan för ersätt-
ningar efter avslutad anställning enligt vilka företaget betalar 
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har 
någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga till-
gångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför 
sig till anställdas tjänstgöring under innevarande period och 
tidigare. En förmånsbestämd pensionsplan definieras som 
annan plan för ersättningar efter avslutad anställning än 
avgiftsbestämd plan.

Pensionsplanen för Kommuninvests anställda har bedömts 
vara en avgiftsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
Kommuninvests pensionsinbetalningar redovisas som en kost-
nad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de 
anställda utfört tjänster åt Kommuninvest under en period. 
Premier betalas till Alecta baserat på aktuell lön.

Beträffande pensionsvillkor för ledande befattningshavare 
har Kommuninvest beslutat följa de principer som redovisas i 
regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare för statligt 
ägda bolag (april 2009). Kommuninvest betalar en premie-
bestämd pensionsförsäkring motsvarande 30 procent av VD:s 
och ledande befattningshavares pensionsgrundande lön dock 
längst till och med 65 års ålder. 

Årets kostnader för försäkringspremier framgår av not 7.

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostna-
der, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbets-
givaravgifter och andra sociala avgifter samt inhyrd personal, 
utbildningskostnader och övriga personalkostnader. Övriga 
kostnader som ingår i de administrativa kostnaderna är resolu-
tionsavgift, konsult-, lokal-, IT-, rese-, rating-, marknadsdata-
kostnader samt övriga kostnader. För mer information se not 7.

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter består främst av finansförvaltnings-
tjänsten KI Finans som Kommuninvest tillhandahåller till  
medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. De  
medlemmar som har valt att använda denna tjänst betalar en 
årsavgift till Kommuninvest, vilken redovisas under övriga 
rörelseintäkter.

Intäkterna från KI Finans redovisas sedan 1 januari 2018 
under IFRS 15 och Kommuninvest redovisar en intäkt för KI 
Finans under avtalsperioden när kund har rätt till åtkomst av 
tjänsten, vilket innebär att intäkt för finansförvaltningstjänsten 
periodiseras över kalenderåret. Löpande utgifter relaterade  
till KI Finans kostnadsförs. 

Not 1 forts. 
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Not 1 forts. 

Övriga rörelsekostnader
Som övrig rörelsekostnad redovisas främst kostnader för  
marknadsföring och försäkring.

Eventualförpliktelser
Upplysningar om eventualförpliktelser lämnas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida 
händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas 
som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Leasing
Kommuninvest tillämpar från och med den 1 januari 2019 
IFRS 16 Leasingavtal vid redovisning av leasing. Leasingavtal 
aktiveras som en nyttjanderätt under materiella tillgångar och 
som en leasingskuld under övriga skulder i balansräkningen. 
Lättnadsregeln att kostnadsföra leasingavtal där underlig-
gande tillgång är av lågt värde tillämpas. 

Skatter
Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen  
förutom då underliggande transaktion redovisas direkt mot 
övrigt totalresultat eller eget kapital varvid även tillhörande 
skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas avseende aktuellt år. 
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Eget kapital 
Kommuninvest har klassificerat andelskapitalet i Kommun-
invest ekonomisk förening som eget kapital i Koncernen då 
andelskapitalet har de egenskaper och uppfyller de villkor  
som anges i IAS 32:16 A och B, se även not 25.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är framtagen med indirekt metod.  
Kassaflöden redovisas indelade i in- och utbetalningar från  
den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt 
finansieringsverksamheten. I den löpande verksamheten ingår 
främst förändring i utlånings- och likviditetsportföljen. Inves-
teringsverksamheten innefattar investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar. Finansieringsverksamheten visar emis-
sion samt förfall/återköp av emitterade värdepapper. Kommun-
invest tillämpar undantagsregeln i IAS7:23 och nettoredovisar 
emissioner kortare än 3 månader. I finansieringsverksamheten 
ingår även nyemission samt förändring av koncernskuld.

Segmentrapportering
Kommuninvest upprättar inte segmentrapportering då enbart 
ett segment, utlåning till medlemmarna, finns. All verksamhet 
bedrivs i Sverige och alla kunder har sin hemvist i Sverige. 
Kommuninvest har ingen kund som står för mer än, eller lika 
med, 10 procent av intäkterna. 

Föreningens redovisningsprinciper
Föreningens redovisningsprinciper följer dem som tillämpas i 
Koncernen förutom att resultat- och balansräkningar följer 
årsredovisningslagens uppställningsformer. IFRS 9 tillämpas ej 
utan finansiella instrument redovisas baserat på anskaffnings-
värde samt att aktier i dotterföretag redovisas till anskaffnings-
värde. Erhållna koncernbidrag redovisas i resultaträkningen 
som intäkter från andelar i koncernföretag.

Not 2 Risk- och kapitalhantering

Koncernen
Kommuninvests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till 
stabil och effektiv upplåning för kommunsektorn. Detta inne-
bär att med utgångspunkt i kundernas behov låna upp pengar 
på den finansiella marknaden. All finansiell verksamhet i  
Koncernen bedrivs i Bolaget. Verksamhetsmodellen innebär  
att Bolaget är utsatt för risker. Bolagets mål, principer och 
metoder för att hantera dessa risker samt metoder för att mäta 
risken presenteras nedan (se även sidorna 34–38 för en över-
gripande beskrivning av Kommuninvests riskprofil och risk-
organisation samt den separata Risk- och kapitalhanterings-
rapport som finns på www.kommuninvest.se). Inom varje 
riskområde framgår även aktuell exponering samt beräknat 
kapitalbehov.

Under 2019 har inga väsentliga förändringar skett avseende 
Bolagets mål, principer eller metoder för att hantera risk.  
Bolagets exponeringar mot olika risktyper har heller inte 
väsentligen förändrats. Ett nytt riskramverk med tillhörande 
riskpolicy har tagits fram under året. Detta ramverk har börjat 
gälla från 1 januari 2020. Syftet med policyn är att fastställa  
de yttre ramarna för Bolagets risktagande och riskhantering. 
Det nya ramverket ska tydliggöra kopplingen mellan mål, 
begränsningar i form av ägardirektiv och lagkrav samt risk-
mått.

Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för förlust till följd av en motparts 
oförmåga att infria sina förpliktelser i rätt tid. Kreditrisk upp-
står på olika sätt i Kommuninvests verksamhet och delas upp  
i tre områden; kreditgivningsrisk som uppstår i utlåningsverk-
samheten, emittentrisk som uppstår i Bolagets likviditetsreserv 
och motpartsrisk som uppstår när Bolaget använder sig av  
derivat.

Kreditrisk hanteras utifrån Kommuninvests Riskstrategi, 
Kreditpolicy och Finanspolicy. Styrelsen fastställer minst  
årligen limiter för samtliga placerings- och derivatmotparter 
där limiten avser Bolagets totala exponering mot motparten. 
Begränsningar bestäms utifrån motpartens kreditvärdighet  
av VD. När Bolaget bedömer vilka placerings- och derivatmot-
parter som ska godkännas, samt de krav som ska ställas på 
dessa, tas hänsyn till motpartens kreditvärdighet inklusive 
ägarförhållanden, verksamhetens inriktning och omfattning 
samt finansiell stabilitet. 
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Koncernens kreditriskexponeringar framgår av tabellen nedan.

Kreditriskexponering 2019 2018

Redovisat 
brutto- 

värde

Förväntade 
kredit-

förluster
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
expone- 

ringsvärde
Kapital- 

krav

Redovisat 
brutto- 

värde

Förväntade 
kredit-

förluster
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
expone- 

ringsvärde
Kapital- 

krav

Kreditgivning
Utlåning till kommuner och  
kommunala bolag2 408 235,9 –17,8 408 218,1 – – 355 738,5 –28,5 355 710,0 – –

– Riskklass 1 251 135,3 –10,6 251 124,7 – – 230 784,0 –17,4 230 766,6 – –

– Riskklass 2 136 210,9 –6,3 136 204,6 – – 113 889,9 –10,1 113 879,8 – –

– Riskklass 3 13 253,9 –0,5 13 253,4 – – 4 853,6 –0,4 4 853,2 – –

– Riskklass 4 7 635,8 –0,4 7 635,4 – – 6 211,0 –0,6 6 210,4 – –

Placeringar
Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 17 686,8 –0,5 17 686,3 – – 39 232,4 –2,1 39 230,3 – –

– AAA 14 900,9 –0,5 14 900,4 – – 37 071,9 –2,1 37 069,8 – –

– AA 2 785,9 – 2 785,9 – – 1 254,0 – 1 254,0 – –

– A – – – – – 906,5 – 906,5 – –

Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 811,1 0,0 811,1 – – – – – – –

– AAA 811,1 0,0 811,1 – – – – – – –

Obligationer och ränte– 
bärande värdepapper 7 722,6 – 7 722,6 – – 7 457,8 – 7 457,8 – –

– AAA 6 308,3 – 6 308,3 – – 5 064,5 – 5 064,5 – –

– AA 1 414,3 – 1 414,3 – – 2 393,3 – 2 393,3 – –

Utlåning till kreditinstitut 21 936,2 –0,5 21 935,7 2 049,0 163,9 1 871,4 –0,7 1 870,7 374,1 29,9

– AAA 20 042,6 – 20 042,6 1 670,4 133,6 – – – – –

– AA 1 893,6 –0,5 1 893,1 378,6 30,3 1 871,4 –0,7 1 870,7 374,1 29,9

Derivat
Derivat 11 967,0 – 11 967,0 – – 11 333,2 – 11 333,2 – –

– AA 4 451,7 – 4 451,7 – – 4 269,5 – 4 269,5 – –

– A 6 742,3 – 6 742,3 – – 6 311,1 – 6 311,1 – –

– BBB 773,0 – 773,0 – – 752,6 – 752,6 – –

Övriga tillgångar
Övriga tillgångar 2 980,5 – 2 980,5 643,9 51,5 1 609,0 – 1 609,0 360,4 28,8

Åtaganden utanför 
balansräkningen
Utställda lånelöften2 976,6 –0,1 976,5 – – 1 213,6 –0,1 1 213,5 – –

Beviljad, ej utbetald utlåning2 1 618,8 – 1 618,8 – – 2 144,4 0,0 2 144,4 – –

Totalt (inkl. poster utanför 
balansräkningen) 473 935,5 –18,9 473 916,6 2 692,9 215,4 420 600,3 –31,4 420 568,9 734,5 58,7

1)  Det redovisade värdet motsvarar maximal kreditriskexponering utan hänsyn till erhållna säkerheter eller andra former av kreditförstärkning. 
För information om erhållna säkerheter, se avsnitt Motpartsrisk på sidan 68.

2) Mot säkerhet av kommunal borgen. För definition av Riskklass 1–4, se avsnitt Kreditgivningsrisk på sidan 67.

Förväntade kreditförluster 
Bolaget har en Kreditriskkommitté som kvartalsvis samman-
träder för att bedöma förändringar i Bolagets fasallokering och 
förväntade kreditförluster. Dessa förändringar rör kvantitativa 
modeller som bygger på indata och antaganden. Processen 
omhändertas i sin helhet av avdelningen för Risk och Kontroll 
samt ekonomi avdelningen. 

Förändringar av kreditrisken följs dagligen och förväntade 
kreditförluster (ECL) uppdateras på daglig basis. De tre fakto-
rernas sannolikhet för fallissemang (PD), förlust vid fallisse-
mang (LGD), exponering vid fallissemang (EAD) samt fasalloke-
ringen följs löpande och kvartalsvis görs en samlad bedömning 
av periodens utveckling samt eventuellt behov av justering av 
modellen. 

Kreditriskexponering
Kommun invests likviditetsreserv består av placeringar i dessa 
motpartstyper:
•  Stater och statligt relaterade motparter såsom delstater, 

 kommuner och kreditinstitut liknande Kommun invest.

Kommun invests utlåningsportfölj består av utlåning till  
följande grupper:
•  Kommuner och regioner (medlemmar i Föreningen).
•  Bolag, kommunalförbund och andra entiteter där medlem-

marna har ett majoritetsinflytande (kommunal borgen).

Poster utanför balansräkningen:
•  Nyutlåning som avtalats men ännu ej betalats ut, byggkreditiv 

och likviditetsgaranti.

Not 2 forts. 
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Beräkning av förväntade kreditförluster 
Vid beräkning av förväntade kreditförluster (ECL) multipliceras 
sannolikhet för fallissemang (PD) med förlust vid fallissemang 
(LGD) och exponering vid fallissemang (EAD).
ECL = PD * LGD * EAD

Förväntad löptid
För Bolagets utlåning tillämpas indikatorer för att löpande 
följa utvecklingen av kreditrisken. Samtliga kreditexpone-
ringar är i fas 1 vilket innebär reserveringar utifrån 12 måna-
ders förväntade kreditförluster. Skulle en utlåningsmotpart på 
grund av förhöjd kreditrisk klassificeras i fas 2 kommer expo-
neringen att utgå från samtliga kassaflöden under den åter-
stående löptiden. 

För likviditetsreserven nyttjar Kommun invest regelverkets 
undantag för låg kreditrisk med stöd i likviditetsreservens 
kredit riskprofil och goda kreditkvalitet. Kommuninvest defi-
nierar låg kreditrisk som ett kreditbetyg från Moody’s om lägst 
Baa3 och S&P Global Ratings om lägst BBB–. Kommun invest 
har för närvarande endast placeringar i motparter med god 
kreditkvalitet som är stater eller har statlig relation.

Kvalitativa bedömningar görs av negativa förändringar i 
kreditbetyg för att fastställa om det skett en signifikant ökning 
i kredit risk. Under förutsättning att ingen signifikant ökning 
bedöms ha inträffat och kreditbetyget klarar Bolagets krav för 
låg kreditrisk, består tillgången i fas 1 vilket innebär 12 måna-
ders förväntade kreditförluster.

Definition av fallissemang
All utlåning som inte sker direkt till medlemmar kräver en 
 proprieborgen för hela kreditbeloppet från en eller flera 
 medlemmar.

Kommun invests definition av ett fallissemang är i linje med 
de riktlinjer som Europeiska Bankmyndigheten (EBA) tagit 
fram och innebär att en motpart fallerat när någon eller båda 
av följande situationer inträffat:
•  Kommun invest anser det osannolikt att motparten till fullo 

kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser.
•  Någon av motpartens förpliktelser gentemot Kommun invest 

är förfallen till betalning sedan mer än 90 dagar.

Innan exponeringen ska anses som fallerad ska Kommun invest 
genomföra en expertbedömning. Denna ska bedöma:
•  Om en så kallad teknisk förfallosituation har uppstått, vilket 

grundas på Europeiska Bankmyndighetens riktlinjer.
•  Om exponeringen är direkt mot en medlem (kommun eller 

region). Den fördjupade analysen motiveras framförallt av 
kommunernas grundlagsskyddade roll i samhället, som bland 
annat omfattar beskattningsrätt, vilket leder till att en kom-
mun i praktiken inte kan försättas i konkurs.

Fastställande av försämrad kreditkvalitet
Kommun invest använder en uppsättning indikatorer för att 
löpande följa utvecklingen av kreditrisken i utlåningsport följen. 
Indikatorernas funktion är att påvisa om det sker en förändring 
i sannolikhet för fallissemang som ska leda till förflyttning  
mellan kreditriskfaserna utifrån gränsvärden. Vid ingången av 
kontraktet klassificeras en tillgång i fas 1 vilket innebär att 12 
månaders sannolikhet för fallissemang tilläm pas. Vid signifi-

kant ökning i kreditrisk förflyttas den till fas 2 som innebär att 
sannolikhet för fallissemang på den återstående löptiden till-
lämpas. Vid fallissemang flyttas exponeringen till fas 3.

Kommun invest använder dels kvantitativa och dels kvalita-
tiva indikatorer för den löpande uppföljningen av utlånings-
port följen. De kvantitativa indikatorerna består av rating från 
ratinginstitut och information från kreditupplysningsleveran-
tör (riskscore, riskprognos och betalningsföreläggande) samt 
Kommun invests interna riskvärdesmodell för bedömning av 
utlåningsmotparter. För de kvantitativa indikatorerna finns 
fastställda gränsvärden, där en överträdelse innebär att upp-
följning sker. De kvalitativa indikatorerna består av omstruk-
turering av lånevillkor. Det finns också ett gränsvärde om 
30 dagar som innebär att en tillgång kommer att flyttas till 
fas 2 om en betalning är försenad med mer än 30 dagar. Innan 
en enskild motpart flyttas till fas 2 ska en särskild bedömning 
göras för att belysa bakomliggande orsaker och motpartens 
övergripande återbetalningsförmåga. Fastställande av de finan-
siella tillgångarnas kredit kvalitet och eventuella försämringar 
sker i Kredit riskkommittén.

Kommun invest har inte lidit någon faktisk kreditförlust, 
inte modifierat betalningsflöden och inte omförhandlat ett 
befintligt avtal under Bolagets drygt 30-åriga historia. 

I proprieborgen regleras medlemmarnas ansvar för Bolaget. 
Mot bakgrund av ovanstående har Bolaget inte några specifika 
principer för bortskrivningar. 

Sannolikhet för fallissemang (PD)
Kommun invest har inget eget empiriskt data att utgå ifrån 
eftersom Bolaget hittills inte har lidit något fallissemang, var-
ken materialiserat eller tekniskt. För beräkning av sannolikhet 
för fallissemang tillämpar Bolaget istället S&P Global Ratings 
databas eftersom den är lämplig för så kallade low-default 
finansiella institut. 

Den sannolikhet för fallissemang som används för beräk-
ning av förväntade kreditförluster är ett viktat genomsnitt av 
tre olika makroscenarier (normalt, medellågt samt medelhögt 
konjunkturläge). Grunddata för historiska fallissemang häm-
tas från S&P Global Ratings för att sedan kalibreras för varje 
enskilt scenario. Scenariot med normalt konjunkturläge base-
ras på observerade värden av makrofaktorerna som ingår i 
modellen, medan scenariot med medellågt konjunkturläge 
baseras på en historiskt låg percentil för makrofaktorernas  
värden och vice versa för scenariot med medelhögt konjunk-
turläge.

Vid beräkning av förväntade kreditförluster i likviditets-
reserven tilldelas sannolikhet för fallissemang utifrån emitten-
tens rating. Vid beräkning av förväntade kreditförluster i utlå-
ningsportföljen tilldelas sannolikhet för fallissemang utifrån  
en interpolering mellan den högsta och lägsta observerade 
ratingen. För interpoleringen av utlåningsmotpartens rating 
används Kommun invests interna riskvärdesmodell.

För utlåningsportföljen fastställer Kommun invest sannolik-
het för fallissemang på motpartsnivå och inte på transaktions-
nivå. Detta motiveras av att villkoren för all utlåning är iden-
tisk och det finns ingen hierarkisk ordning av krediter som 
getts till en motpart. Med andra ord kommer en försämrad 
kreditkvalitet att påverka motpartens samtliga transaktioner.

Not 2 forts. 
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Kvantitativ indata
Kvantitativa indata till beräkning av förväntade kreditförluster återfinns i tabellen nedan.

Makroekonomisk faktor Scenario 2020, % 2021, % 2022, % 2023, %

Prognos indata
BNP utveckling Sverige Huvudscenario 1,0 1,5 1,8 1,8

Positivt scenario 4,5 4,5 4,5 4,5

Negativt scenario –0,4 –0,4 –0,4 –0,4

Förändring i arbetslöshet Sverige Huvudscenario 0,4 0,2 –0,2 –0,3

Positivt scenario –13,4 –13,4 –13,4 –13,4

Negativt scenario 26,6 26,6 26,6 26,6

Förändring i globalt energiindex Huvudscenario –3,1 1,9 1,9 1,9

Positivt scenario 27,9 27,9 27,9 27,9

Negativt scenario –12,9 –12,9 –12,9 –12,9

Förändring i globalt icke–energiindex Huvudscenario 0,1 1,7 1,7 1,7

Positivt scenario 17,8 17,8 17,8 17,8

Negativt scenario –8,5 –8,5 –8,5 –8,5

Historisk indata
Historisk förändring i kreditbetyg (–1år) Huvudscenario 0,0 – – –

Positivt scenario 1,0 – – –

Negativt scenario 99,0 – – –

Historisk förändring i OMX index (–1år) Huvudscenario 26,0 – – –

Positivt scenario 42,9 – – –

Negativt scenario –23,5 – – –

Historisk förändring i S&P 500 index (–1år) Huvudscenario 28,5 – – –

Positivt scenario 26,4 – – –

Negativt scenario –6,8 – – –

Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen för de makroekonomiska faktorerna åter-
finns i tabellen nedan och gäller endast Bolagets utlåningsport-
följ. Tabellen visar hur ECL påverkas vid stress av de makroeko-
nomiska faktorerna, givet Bolagets nutida scenarioviktning 
(Grundscenario 70 procent, positivt 10 procent, negativt 
20 procent). 

Makroscenarier
Förändring i 

ECL, % 

BNP: –3%; Arbetslöshet: +3%; Energiindex: –10%; Icke–
energi index: –10% OMX Index: –15%; Nedgraderingar: +3% 59,0

BNP: –2%; Arbetslöshet: +2%; Energiindex: –5%; Icke–energi 
index: –5% OMX Index: –10%; Nedgraderingar: +2% 28,0

BNP: –1%; Arbetslöshet: +1%; Energiindex: –1%; Icke–energi 
index: –1% OMX Index: –5%; Nedgraderingar: +1% 24,0

BNP: 0%; Arbetslöshet: 0%; Energiindex: 0%; Icke–energi 
index: 0% OMX Index: 0%; Nedgraderingar: 0% 3,0

Eftersom samtliga exponeringar är i fas 1 påverkar endast ett 
års PD Bolagets förväntade kreditförluster och känslighets-
analys utförs på ett års horisont i huvudscenariot.

Förlust vid fallissemang (LGD)
För förlust vid fallissemang används schablonvärden som  
appliceras utifrån motpartstyp.

För stater och statligt relaterade motparter inklusive utlå-
ningen används historiska data från Moody’s. Det kan noteras 
att Kommun invests samtliga motparter har högre kreditbetyg 
och ett mer stabilt ekonomiskt läge än de som Moody’s grundat 
sin beräkning av förlust vid fallissemang på. Därmed är bedöm-
ningen att förlust vid fallissemang för dessa motparter inte 
överstiger den som empiriskt är framtagen av Moody’s. För 
övriga motparter tillämpas förlust vid fallissemang enligt regel-
verket CRR. 

Exponering vid fallissemang (EAD)
För exponering vid fallissemang används tillgångarnas nominella 
belopp och utestående avtalsmässiga kassaflöden dis konterade 
med effektiv ränta. Vilka kassaflöden som inkluderas i beräk-
ningen beror på utfallet av fasallokering. Eftersom undantaget 
för låg kreditrisk tillämpas för likviditetsreserven inkluderas 
enbart kassaflöden på ett års horisont för dessa tillgångar. 
Bolaget har inga säkerheter för sin kreditriskexponering.

Den effektiva räntan består av swapränta, spread för Bola-
gets utestående emissioner respektive utlåning och spread mellan 
Bolagets upplåningskostnad och de olika emittenttyperna som 
finns i likviditetsreserven. Swapränta och spread för Bolagets 
emissioner inhämtas från sekundärmarknaden, spread för 
Bolagets utlåning inhämtas från gällande prislista gentemot 
kund, medan spread mellan Bolagets upplåningskostnad och 
de olika emittenttyperna bestäms genom expertbedömning. 

Dessa beståndsdelar sätts ihop och en diskonteringskurva 
byggs upp för varje valuta och löptid. 

Förändringar i förväntade kreditförluster under perioden
Bolagets förväntade kreditförluster minskade i sin helhet med 
12,6 mnkr från 31,4 mnkr till 18,9 mnkr fördelat enligt nedan.

Sannolikhet för fallissemang (PD) 
Förändringen i sannolikhet för fallissemang beror på fyra fak-
torer: justering i metoden för ECL modellen, justering i scenario-
viktning, förändring i makroekonomiska faktorer, se tabell 
nedan, och ny historisk sannolikhet från S&P Global Ratings. 

Under 2018 tillämpades en linjär metod för att interpolera 
Bolagets interna riskvärde med externa kreditbetyg. Från 2019 
ändrades interpoleringen till att istället vara exponentiell.
Viktning av olika scenarier har justerats från Grundscenario 
85 procent, positiv 5 procent och negativ 10 procent till  
Grundscenario 70 procent, positiv 10 procent och negativ 
20 procent.

Not 2 forts. 
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De makroekonomiska faktorerna uppdateras enligt nya prog-
noser från Konjunkturinstitutet och World Bank och historisk 
sannolikhet har inhämtats från S&P Global Ratings.

Makroekonomiska faktorer 2019, % 2018, %

BNP tillväxt 1,1 1,3

Förändring i arbetslöshet (% av totala arbetskraften) 0,5 1,6

OMX Index 26,0 10,0

S&P Index 28,5 –5,0

Energi Index –14,6 1,4

Icke-energi Index –4,7 1,1
 
I tabellen bredvid återges hur förväntade kreditförluster  
påverkas utifrån modellkomponenter.

Ändring  Effekt på ECL, % 

Byte till exponentiell anpassning –35,0

Uppdatering av makrofaktorer 1,0

Ändring av scenarioviktning 2,0

Nya S&P PD –3,7

Förlust vid fallissemang (LGD)
Under perioden har ingen förändring i LGD genomförts. 

Exponering vid fallissemang (EAD)
Bolagets tillgångar som inte värderas till verkligt värde ökade 
totalt under 2019 från 286,1 mdkr till 288,5 mdkr. Likviditets-
reserven minskade med 18,6 mdkr medan utlåningsportföljen 
ökade med 21,5 mdkr. Totalt har tillgångar motsvarande 2 282,7 
mdkr startat och 2 280,0 mdkr förfallit under året. Den ökade 
kreditriskexponeringen (givet alla andra variabler konstanta) 
innebär att förväntade kreditförluster ökat med 7 procent. 

Not 2 forts. 

Periodens förändring av reserveringar för kreditförluster visas i tabellen nedan. Samtliga reserveringar avser stadie 1 och har varit 
konstant under året. Kommun invest har aldrig lidit någon konstaterad kreditförlust. För mer information om bruttoredovisat 
värde i tabeller nedan, se tabell om Kreditriskexponeringar på sidan 64.

Förändring av reserveringar för kreditförluster

2019
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Förändrade 

riskvariabler
Modellförändring Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker – 0,0 – – – 0,0
Belåningsbara statsskuldförbindelser –2,1 –89,4 89,5 1,5 – –0,5
Utlåning till kreditinstitut –0,7 0,0 0,0 0,3 – –0,4
Utlåning –28,5 –2,9 4,9 18,6 –10,0 –17,9
Avsättningar för poster utanför balansräkningen –0,1 –2,6 3,0 –0,3 – 0,0
Summa –31,4 –94,9 97,4 20,1 –10,0 –18,8

Förändring av reserveringar för kreditförluster

2018
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Förändrade 

riskvariabler Modellförändring
Utgående  

balans

Belåningsbara statsskuldförbindelser –0,4 –46,8 46,8 –1,7 – –2,1
Utlåning till kreditinstitut –0,2 0,0 0,0 –0,5 – –0,7
Utlåning –6,5 –1,8 2,8 –23,0 – –28,5
Obligationer och räntebärande värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0
Avsättningar för poster utanför balansräkningen –0,1 0,0 0,0 0,0 – –0,1
Summa –7,2 –48,6 49,6 –25,2 – –31,4

Kreditgivningsrisk
Med kreditgivningsrisk avses risken att en motpart i kreditgiv-
ningen inte fullgör sina åtaganden. Risken begränsas genom att 
kreditgivning endast sker till medlemmar samt godkända före-
tag, stiftelser och förbund där en eller flera medlemmar har ett 
bestämmande inflytande. Godkända företag, stiftelser och för-
bund ska omfattas av en borgen från en eller flera medlemmar. 

Medlemmar samt godkända företag, stiftelser och förbund 
följs upp löpande och bedöms utifrån ett helhetsperspektiv på 
koncernnivå. Risken i Bolagets utlåningsverksamhet är mycket 
låg, Bolaget har aldrig lidit någon kreditförlust i utlåningsverk-
samheten.

Kommunerna och regionerna samt deras respektive bolag 
analyseras inför ett medlemskap och därefter kontinuerligt 
under medlemskapet. För att få en helhetsbild av en medlems 
finansiella situation genomförs en kvantitativ riskvärdesanalys. 
I denna granskas resultaträkning, balansräkning, demografi 
och risker i den kommunala verksamheten. 

Var och en av Föreningens medlemskommuner tilldelas uti-
från denna analys ett riskvärde mellan 0 och 13, där lägre risk-
värde är bättre. Hur kommunerna fördelas över olika riskvär-
desgrupper illustreras nedan i diagrammet Riskvärdesmodell.

Riskvärdesmodell
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Kapitalkrav för kreditgivningsrisk
Kommunsektorn har ur kapitaltäckningssynpunkt en risk- 
vikt på 0 procent vilket innebär att det, då Kommuninvest 
använder schablon-metoden i CRR-regelverket, inte finns något 
lag stadgat kapitalkrav för kreditgivningsrisk.
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Emittentrisk
Med emittentrisk avses risken att en emittent av ett värde-
papper inte återbetalar hela sitt åtagande vid förfall. Risken 
begränsas genom att likviditetsreserven placeras i värdepapper 
och banktillgodohavanden med ett kreditbetyg på emittenten 
om minst A (Standard & Poor’s) eller motsvarande av ett god-
känt kreditvärderingsinstitut. Placeringar får, enligt Bolagets 
Finanspolicy, inte ske i värdepapper med en återstående löptid 
längre än 39 månader. Placeringar begränsas även av en land-
limit där exponering mot ett enskilt land maximalt får vara 
15 mdkr, med undantag för Sverige där ingen landlimit förelig-
ger. Utöver detta fastställer Bolagets styrelse den maximala 
bruttoexponeringen mot enskilda emittenter.

Den genomsnittliga återstående löptiden på placeringarna 
i likviditetsreserven var vid årsskiftet 1,8 (1,8) månader. 

Den längsta återstående löptiden på ett enskilt värdepapper 
var 30,1 (34,9) månader.

I tabellerna nedan framgår exponeringen per land, rating 
och emittentkategori. Kategorin ”kreditinstitut” består främst 
av värdepapper utgivna av så kallade subventionerade lån-
givare, vilka behandlas som exponering mot den nationella 
regeringen, enligt CRR-regelverket.

Placeringar per land 2019 2018

Sverige 34 725,3 37 097,1

Supranationals (överstatliga) 1 978,8 3 291,1

Finland 3 009,7 3 181,0

Tyskland 4 936,0 1 773,4

Danmark 807,9 1 174,1

Storbritannien 820,0 1 135,6

Kanada – 906,5

USA 1 878,0 –

Totalt 48 155,7 48 558,8

Placeringar per rating 2019 2018

AAA 42 062,3 42 134,3

AA 6 093,4 5 518,0

A – 906,5

Totalt 48 155,7 48 558,8

Placeringar per emittentkategori 2019 2018

Nationella regeringar eller 
centralbanker 18 497,3 38 323,8

Kreditinstitut 27 679,7 6 037,3

varav subventionerade långivare 5 744,0 4 166,6

varav placeringsrepor 20 042,6 –

varav banktillgodohavanden 1 893,1 1 870,7

Multilaterala utvecklingsbanker 1 978,7 3 291,2

Delstatliga eller lokala 
självstyrelseorgan och myndigheter – 906,5

Totalt 48 155,7 48 558,8

Kapitalkrav för emittentrisk
Vid beräkning av kapitalkrav för emittentrisk använder  
Kommuninvest schablonmetoden enligt CRR-regelverket,  
där exponeringsvärdet motsvaras av det redovisade värdet. 
Riskvägt exponeringsvärde beräknas genom att exponeringen 
åsätts riskvikt i enlighet med regelverket. Det riskvägda expo-
neringsvärdet multipliceras med åtta procent och kapitalkrav 
för emittentrisk uppgår följaktligen till 215,4 (58,7) mnkr.

Motpartsrisk
Motpartsrisk avser risken att en motpart i ett finansiellt avtal 
inte fullgör sitt åtagande i enlighet med avtalet. Motpartsrisk 
uppkommer då Bolaget ingår derivatkontrakt i syfte att 
begränsa marknadsrisker. Motpartsrisk begränsas genom att 
kontrakt ingås med finansiella institutioner med hög kredit-
värdighet och med krav på ställda säkerheter. Räntekontrakt 
som ingås från och med oktober år 2016 clearas hos en central 
clearingmotpart.

För att Bolaget ska ingå ett icke clearat derivat krävs att 
motparten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emittent 
om lägst BBB+ eller är garanterad av någon med denna kredit-
värdighet. Har motparten ett kreditvärde lägre än A, tas sär-
skild hänsyn till derivatets omsättningsbarhet, komplexitet och 
löptid. För att Bolaget ska ingå ett clearat derivat krävs att mot-
parten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emittent om 
lägst BBB–.

Motpartsrisker reduceras ytterligare genom att ISDA-avtal 
och säkerhetsavtal (så kallade CSA-avtal) sluts med samtliga 
motparter. ISDA-avtal medger nettning av positiva och negativa 
exponeringar. CSA-avtal reglerar rätten att inhämta säkerheter 
för att eliminera den exponering som uppstår vid värdeföränd-
ring av ingångna derivatkontrakt. I samband med det nya regel-
verket EMIR, som innebär krav på utbyte av tilläggsmarginalsä-
kerheter (variation margin) för OTC-derivat, har Bolaget, sedan 
mars år 2017, CSA-avtal med de flesta motparter som innebär 
att utbyte av säkerheter sker dagligen och utan trösklar.

Exponeringen mot motpartsrisk styrs utifrån derivatkon-
traktens marknadsvärde. Positivt marknadsvärde innebär en 
potentiell förlust om motparten skulle fallera. Denna risk redu-
ceras genom att alla transaktioner med en och samma motpart, 
enligt ISDA-avtal, nettas mot varandra. Därefter, enligt CSA-
avtal, erhålls säkerheter för nettoexponeringen (den aktuella 
ersättningskostnaden), vilket reducerar risken ytterligare. 

Ställd Initial Margin för clearade derivat innebär också en 
motpartsrisk såväl som ställda översäkerheter. Total motparts-
risk uppgår därmed till 3 025,2 (1 770,6) mnkr.

Derivatexponering 2019 2018

Redovisat värde¹ 11 967,0 11 333,2

Belopp som kvittats i Balansräkningen 5 586,6 1 955,2

Bruttomarknadsvärde² 17 553,6 13 288,4
Nettningsvinster –3 679,0 –4 273,3

Aktuell ersättningskostnad³ 13 874,6 9 015,1
Erhållna säkerheter –12 974,0 –8 571,1

Nettat per motpart inkl. avdrag för 
säkerheter 900,6 444,0
Ställd Initial Margin 2 099,4 1 279,7

Ställda översäkerheter 25,2 46,9

Total motpartsrisk 3 025,2 1 770,6

1) Summa positiva marknadsvärden efter kvittning. 
2) Summa positiva bruttomarknadsvärden före kvittning. 
3) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.

 

Not 2 forts. 
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Kapitalkrav för motpartsrisk
Vid beräkning av kapitalkrav för motpartsrisk tillämpar 
Kommun invest marknadsvärderingsmetoden där exponerings-
värdet är lika med summan av aktuell ersättningskostnad och 
potentiell framtida exponering. För att fastställa den aktuella 
ersättningskostnaden för alla kontrakt med ett positivt värde 
åsätts kontrakten de aktuella marknadsvärdena. För att fast-
ställa den potentiella framtida exponeringen multipliceras 
nominellt belopp med de procentsatser som är angivna, utifrån 
löptid och kontraktstruktur, i CRR-regelverket.

Exponeringsvärdet multipliceras därefter med aktuell risk-
vikt och ger riskvägt exponeringsvärde. Eftersom samtliga 
medlemmar i Föreningen undertecknat ett garantiavtal, som 
innebär att de tar över ansvaret för Bolagets exponeringar, 
åsätts riskvikten noll för samtliga motpartsexponeringar. Risk-
vägt exponeringsbelopp blir således noll och kapitalkrav för 
motpartsrisk blir följaktligen också noll. Se tabell Kapitalkrav 
för motpartsrisk nedan.

Kapitalkrav för motpartsrisk 2019 2018

Aktuell ersättningskostnad¹ 13 874,6 9 015,1

Potentiell framtida exponering 7 447,3 6 732,8

Exponeringsvärde 21 321,9 15 747,9
Riskvägt exponeringsvärde² 0,0 0,0

Kapitalkrav 0,0 0,0

1) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.

2) Garanti från kommunerna ger en riskvikt på 0 procent.

 
CVA-risk
Kreditvärdighetsjustering eller Credit Valuation Adjustment 
(CVA) är en prisjustering som tillämpas på derivat med hänsyn 
tagen till motpartens kreditvärdighet. CVA mäter alltså risken 
att marknadsvärdet på derivatkontrakt minskar till följd av att 
kreditvärdigheten hos motparten försämras. Redovisad CVA 
uppgick till årsskiftet till 5,0 mnkr.

Tidigare har Bolaget inte gjort någon sådan justering i 
Bolagets resultaträkning med hänvisning till medlemmarnas 
garanti för motpartsrisken i derivatexponeringarna. Med bör-
jan i bokslutet 2019-12-31 justerar Bolaget derivatkontraktens 
värde för motpartsrisk.
 
Kapitalkrav för CVA-risk
Vid beräkning av kapitalkrav i pelare 1 för CVA-risk tillämpar 
Kommuninvest schablonmetoden i kapitaltäckningsregelverket, 
CRR. Som exponeringsvärde används det fullständigt justerade 
exponeringsvärdet, vilket innebär att hänsyn tas till säker-
heternas riskreducerande effekter. I enlighet med regelverket 
exkluderas transaktioner med centrala motparter för clearing. 

Kapitalkravet för CVA-risk uppgick vid årsskiftet till 98,4 
(101,9) mnkr.

Koncentrationsrisk
Med koncentrationsrisk avses risk för förluster, utöver vad som 
är motiverat av en enskild kunds/emittents/motparts kreditvär-
dighet, till följd av att kunders/emittenters/motparters risk för 
fallissemang samvarierar. Att risken för fallissemang samvarie-
rar kan förklaras av faktorer som exempelvis branschtillhörig-
het och geografisk tillhörighet.

Kommuninvests uppdrag, att tillhandahålla krediter till 
kommun- och regionsektorn, innebär att det finns koncentra-
tioner i kreditgivningen. Kreditgivningskoncentrationen 
begränsas av limiter på utlåning till enskilda kunder. Eftersom 
all utlåning omfattas av borgen från en eller flera medlemmar, 
görs bedömningen att inget kapitalbehov för koncentrations-
risker i kreditgivningen behöver tas upp.

Koncentration mot motparter i Bolagets derivatportfölj 
begränsas dels av limiter på enskilda motparter, dels genom en 
begränsning av hur stor andel av den totala derivatportföljen 
(nominell volym) som får utgöras av exponering mot enskild 
motpart. Mot bakgrund av att Föreningens medlemmar teck-
nar garantiavtal för Bolagets derivatexponeringar, tas inget 
kapitalbehov upp för koncentrationsrisk i derivatportföljen.

Koncentration mot emittenter i Bolagets likviditetsreserv 
begränsas av limiter på enskilda motparter samt av landlimiter. 
För denna koncentrationsrisk tar Koncernen upp kapitalbehov 
enligt nedan.

Kapitalbehov för koncentrationsrisk
De beräkningar av kapitalbehov för kreditriskrelaterad  
koncentrationsrisk som Koncernen genomfört bygger på den 
metod som finns beskriven i Finansinspektionens PM ”FI:s 
metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2” 
från 2015-05-08.

Kreditrelaterade koncentrationsrisker mäts på tre koncen-
trationer; Geografisk koncentration, Branschspecifik koncen-
tration och Namn koncentration.

Koncentrationsrisker uppskattas med Herfindahl Index  
som innebär att exponeringar grupperas och viktas i förhål-
lande till sin andel av total exponering. Ett högre Herfindahl 
Index innebär en större koncentration. Kapitalbehov för  
koncentrations risker beräknas därefter med hjälp av formler 
som en andel av kapitalbehovet för kreditrisk enligt pelare 1.

Vid beräkning per 2019-12-31 uppgick kapitalbehovet i 
pelare 2 för koncentrationsrisker i likviditetsreserven till 16,6 
(16,6) procent av kapitalkravet för kreditrisk enligt pelare 1, 
det vill säga 215,4 (58,8) mnkr.

Marknadsrisk
Marknadsrisk definieras som risken för förlust (negativ föränd-
ring av ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets 
intäkter till följd av förändringar i riskfaktorer på den finan-
siella marknaden.

Marknadsrisk uppstår främst i upplåningsverksamheten 
samt vid placering av de medel som ingår i Bolagets likviditets-
reserv. För att upplåningen ska vara stabil och effektiv behöver 
Bolaget vara aktivt på flera olika upplåningsmarknader och 
säkra de marknadsrisker som kan uppstå genom närvaro på 
flera olika marknader. Marknadsriskerna delas upp i ränterisk, 
valutarisk, kreditmarknadsrisk, övrig prisrisk samt avveck-
lingsrisk.

Med hjälp av derivatkontrakt begränsar Bolaget expone-
ringen mot marknadsrisk. Syftet med att tillåta viss exponering 
mot marknadsrisker är att göra verksamheten mer effektiv och 
inte att tillåta risktagande i spekulativt syfte.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för förlust (negativ förändring av 
ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets intäkter 
till följd av en förändring i ränteläget. Ränterisk uppstår till 
följd av att räntebindningstider i tillgångar och skulder inte 
överensstämmer. Bolaget tar inga ränteriskpositioner i spekula-
tionssyfte. För att Bolagets uppdrag ska kunna utföras effektivt 
med hänsyn till den konservativa risksynen sker ränteriskhan-
teringen via portföljmatchning. Det innebär att små, tempo-
rära, skillnader i räntebindningstid mellan tillgångar och skul-
der tillåts. I denna risk ryms intjäningsrisker som innebär att 
risken för förlust till följd av att intäkter eller kostnader avviker 
i förhållande till affärsplan och prognos. 
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I tabellen nedan visas räntebindningstider för tillgångar och skulder. Räntebindningstiden för uppsägningsbar ut- och upplåning 
avser nästa möjliga uppsägningsdag.

Räntebindningstider Nominella belopp

2019 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbank 811,1 – – – – – 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser 14 983,2 2 616,1 – – – – 17 599,3

Utlåning till kreditinstitut 21 935,7 – – – – – 21 935,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 006,5 2 482,9 4 122,4 – – – 7 611,8

Utlåning 223 775,8 26 611,5 119 497,6 34 411,0 2 215,3 – 406 511,2

Derivat placeringar 14 041,3 –9 782,9 –4 258,4 – – – –

Derivat utlåning 171 189,4 –15 376,5 –119 647,4 –34 191,9 –1 973,6 – –

Övriga tillgångar 708,2 – – – – 2 272,3 2 980,5

Summa tillgångar 448 451,2 6 551,1 –285,8 219,1 241,7 2 272,3 457 449,6

Skulder
Skulder till kreditinstitut 3 963,8 – – – – – 3 963,8

Emitterade värdepapper 39 173,2 88 147,2 268 982,6 49 192,5 1 250,0 – 446 745,5

Derivat upplåning 378 460,7 –73 768,1 –268 627,6 –48 842,5 –1 000,0 – –13 777,5

Övriga skulder 7 981,4 – – – – 69,1 8 050,5

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – 1 000,1

Eget kapital – – – – – 7 994,7 7 994,7

Summa skulder och eget kapital 430 579,2 14 379,1 355,0 350,0 250,0 8 063,8 453 977,1

Skillnad mellan tillgångar och skulder 17 872,0 –7 828,0 –640,8 –130,9 –8,3 –5 791,5 3 472,5

Räntebindningstider Nominella belopp

2018 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 36 095,0 2 103,1 875,0 – – – 39 073,1

Utlåning till kreditinstitut 1 870,7 – – – – – 1 870,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 676,9 5 149,8 579,0 – – – 7 405,7

Utlåning 212 683,4 17 165,8 100 476,7 21 179,4 2 440,8 – 353 946,1

Derivat placeringar 8 971,9 –6 666,2 –2 220,0 – – – 85,7

Derivat utlåning 134 700,9 –13 072,6 –98 136,7 –21 292,5 –2 199,1 – –

Övriga tillgångar 1 320,1 – – – – 288,9 1 609,0

Summa tillgångar 397 318,9 4 679,9 1 574,0 –113,1 241,7 288,9 403 990,3

Skulder
Skulder till kreditinstitut 576,9 – – – – – 576,9

Emitterade värdepapper 53 767,8 53 748,7 271 161,1 20 720,9 1 250,0 – 400 648,5

Derivat upplåning 312 079,4 –34 141,0 –267 219,1 –20 720,9 –1 000,0 – –11 001,6

Övriga skulder 4 551,8 – – – – 70,0 4 621,8

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – 1 000,1

Eget kapital – – – – – 8 248,6 8 248,6

Summa skulder och eget kapital 371 976,0 19 607,7 3 942,0 – 250,0 8 318,6 404 094,3

Skillnad mellan tillgångar och skulder 25 342,9 –14 927,8 –2 368,0 –113,1 –8,3 –8 029,7 –104,0

Känslighetsanalys på ekonomiskt värde
Risken (exponeringen) i portföljen ska enligt fastställd styrelse-
limit inte överstiga 30 (30) mnkr vid en procentenhets parallell-
förskjutning av avkastningskurvan. Dock tillåts ränterisken att 
under högst fem på varandra följande affärsdagar motsvara en 
exponering på maximalt 50 (50) mnkr.

Vid årsskiftet uppgick exponeringen (i hela portföljen) till 
–14,1 (9,3) mnkr vid en procentenhets parallellförskjutning 

(uppåt) av avkastningskurvan. En exponering med positivt 
värde innebär en positiv resultateffekt om räntan stiger och en 
negativ resultateffekt om räntan sjunker, till följd av att värdet 
på tillgångar och skulder förändras.

Om endast affärer värderade till verkligt värde beaktas, 
skulle resultatet förändras med 232,2 (231,3) mnkr vid en pro-
centenhets parallellförskjutning (uppåt) av samtliga marknads-
räntor.

Not 2 forts. 

70 Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2019

FINANSIELLA RAPPORTER



Känslighetsanalys på Bolagets räntenetto 
Effekten på Bolagets räntenetto analyseras utifrån två scena-
rier: en parallellförskjutning uppåt om 100 baspunkter och en 
parallellförskjutning nedåt om 50 baspunkter. Med tanke på de 
generellt sett mycket låga marknadsräntorna görs scenarierna 
asymmetriska; räntan ändrades mindre i scenariot där räntan 
sjunker ytterligare. 

Bolaget har en god matchning av kassaflöden mellan till-
gångar och skulder. Enda undantaget är tillgångar som finan-
sieras av det egna kapitalet vilket saknar kassaflöden. Intjä-
ningen från dessa tillgångar som finansieras av eget kapital 
kommer därför att öka om marknadsräntorna stiger samt på 
motsvarande sätt minska om marknadsräntorna sjunker.

Om samtliga marknadsräntor ökade med 100 baspunkter vid 
årsskiftet skulle räntenettot på ett års sikt öka med 182 (229) 
mnkr, under förutsättning att balansräkningens storlek och 
sammansättning inte ändras, och på motsvarande sätt om samt- 
liga marknadsräntor vid årsskiftet sjönk med 50 baspunkter 
skulle räntenettot efter ett år ha minskat med 115 (115) mnkr.

Kapitalbehov för ränterisk
Kapitalbehovet för ränterisk i pelare 2 har beräknats utifrån 
Finansinspektionens modell för Ränterisk i bankboken. 

Modellen beräknar förändringen i värdet på Bolagets netto-
tillgångar givet ett antal förändringsscenarier för nollkupongs-
kurvan. Förändringsscenarierna består dels av parallellför-
skjutningar uppåt och nedåt där storleken på förskjutningen 
baseras på historiska marknadsdata, dels av fyra stycken  
kurvlutningsförändringar där räntekurvan ökar eller minskar 
på korta eller långa löptider. 

Som ett av de tio största instituten i Sverige beräknar Kommun  -
invest kapitalbehovet enligt den avancerade ansatsen, där kassa-
flöden grupperas per affärsdag. 

Kapitalbehov i pelare 2 för ränterisk är upptaget till 67,4 
(45,0) mnkr.

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för en negativ effekt på Bolagets 
intäkter till följd av valutakursrörelser. Valutarisk uppstår om 
tillgångar och skulder i en specifik valuta i balansräkningen 
storleksmässigt inte överensstämmer. Bolaget säkrar alla kända 
framtida flöden med derivat. Dock uppkommer en valuta risk 
löpande av de räntenetton som genereras från avkastning på 
placeringar i utländska valutor. Denna risk begränsas genom 
att kontinuerligt växla sådan avkastning till svenska kronor. 
Maximal tillåten exponering är motsvarande 5 mnkr i respek-
tive valuta.

Kapitalbehov för valutarisk
Bolagets exponering mot valutarisk är så låg att det inte längre 
föreligger ett lagstadgat kapitalkrav.

Kapitalbehov i pelare 2 beräknas genom att exponeringen 
multipliceras med rörelserna i valutakurserna under året. 
Under år 2019 rörde sig valutakurserna SEK/EUR och SEK/USD 
med upp till 6 (6) procent per månad. En valutakursförändring 
på 6 (6) procent, på en exponering på 5 mnkr, skulle innebära 
ett kapitalbehov på 0,3 (0,3) mnkr per månad. På årsbasis mot-
svarar detta följaktligen ett kapitalbehov på 3,6 (3,6) mnkr.

Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2019 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 811,1 – – – – – – 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser 15 209,1 – 2 474,6 – – – 2,6 17 686,3

Utlåning till kreditinstitut 21 115,7 31,3 788,7 0,0 0,0 0,0 – 21 935,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 578,2 – 6 114,5 – – – 29,9 7 722,6

Utlåning 406 912,4 – – – – – 1 305,7 408 218,1

Derivat –122 417,3 816,8 119 888,4 3 058,8 3 293,1 4 317,6 3 009,6 11 967,0

Övriga tillgångar 484,4 – 2 496,1 – – – – 2 980,5

Summa tillgångar 323 693,6 848,1 131 762,3 3 058,8 3 293,1 4 317,6 4 347,8 471 321,3

Skulder
Skulder till kreditinstitut 3 435,2 587,7 – – – – 4,8 4 027,7

Emitterade värdepapper 264 972,9 261,3 159 157,0 7 378,8 4 134,2 8 523,8 2 335,0 446 763,0

Derivat skuld 43 266,3 –0,6 –32 300,7 –4 320,0 –841,1 –4 206,2 1 886,8 3 484,5

Övriga skulder 3 145,2 – 4 906,1 – – 0,0 – 8 051,3

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – – 1 000,1

Eget kapital 7 873,5 – – – – – 121,2 7 994,7

Summa skulder och eget kapital 323 693,2 848,4 131 762,4 3 058,8 3 293,1 4 317,6 4 347,8 471 321,3

Skillnad tillgångar och skulder 0,4 –0,3 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Effekt (före skatt) av en 10 procents  
ökning av valutakurs i SEK gentemot 
utländsk valuta – 0,0 0,0 – 0,0 0,0  – –
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Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2018 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 36 225,2 – 3 020,6 – – – –15,5 39 230,3

Utlåning till kreditinstitut 735,1 92,2 1 043,4 – 0,0 0,0 – 1 870,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 092,3 523,9 5 861,8 – – – –20,2 7 457,8

Utlåning 354 372,8 – – – – – 1 337,2 355 710,0

Derivat –116 089,6 1 012,2 117 814,2 1 438,7 954,7 4 215,6 1 987,4 11 333,2

Övriga tillgångar 437,5 0,1 1 170,9 0,3 – 0,2 – 1 609,0

Summa tillgångar 276 773,3 1 628,4 128 910,9 1 439,0 954,7 4 215,8 3 288,9 417 211,0

Skulder
Skulder till kreditinstitut 0,3 576,2 – 0,3 – 0,2 7,0 584,0

Emitterade värdepapper 221 264,5 410,4 141 468,2 11 280,9 4 109,0 18 898,9 –635,0 396 796,9

Derivat skuld 44 571,0 641,9 –15 176,0 –9 842,2 –3 154,3 –14 683,3 3 602,5 5 959,6

Övriga skulder 2 001,1 0,1 2 620,6 – – – – 4 621,8

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – – 1 000,1

Eget kapital 7 934,2 – – – – – 314,4 8 248,6

Summa skulder och eget kapital 276 771,2 1 628,6 128 912,8 1 439,0 954,7 4 215,8 3 288,9 417 211,0

Skillnad tillgångar och skulder 2,1 –0,2 –1,9 – 0,0 0,0 – –

Effekt (före skatt) av en 10 procents  
ökning av valutakurs i SEK gentemot 
utländsk valuta – 0,0 –0,2 – 0,0 0,0 – –

Kreditmarknadsrisk
Med kreditmarknadsrisk avses risken för förlust eller en nega-
tiv effekt på Bolagets intäkter till följd av förändringar i basis- 
eller kreditspreadar. Kreditmarknadsrisk uppstår primärt till 
följd av obalanser i löptid mellan tillgångar och skulder värde-
rade till verkligt värde. Kreditmarknadsrisk delas vidare in i 
kreditspreadrisk på tillgångar, kreditspreadrisk på skulder, 
kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk) samt basisswaprisk. 

Bolaget begränsar kreditmarknadsrisken genom god löp-
tidsmatchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar)  
och skulder (upplåning och eget kapital). Nedan visas Bolagets 
känslighet för generella förändringar i marknadens kredit-
spreadar motsvarande en basispunkts parallellförskjutning 
(uppåt).

Känslighet kreditmarknadsrisk 2019 2018

Placeringar, verkligt värde option –1,8 –1,1

Utlåning –26,7 –23,8

Upplåning 25,3 26,0

Totalt –3,2 1,1
 
Kapitalbehov för kreditmarknadsrisk
Ett totalt kapitalbehov i pelare 2 för kreditmarknadsrisk 
(exklusive kreditspreadrisk derivat) beräknas för ett antal sce-
narier. Det största kapitalbehovet som beräknats för ett enskilt 
huvudscenario kommer sedan utgöra Bolagets kapitalbehov för 
kreditmarknadsrisk. De huvudscenarier som ligger till grund 
för kapitalbehovsberäkningen är antingen teoretiska eller 
framtagna utifrån faktiska marknadsförändringar för utvalda 
tidsperioder.

De historiska scenarierna ska fånga perioder då rörelserna 
på de kreditmarknader där Bolaget har affärstransaktioner var 
som störst. De historiska scenarierna inkluderar även scenarier 
där kredit- och basisswaprörelser med hjälp av matematiska 
modeller simuleras, med en viss sannolikhetsnivå, utifrån 
marknadsdata från olika valda tidsperioder. 

De teoretiska scenarierna är framtagna med utgångspunkt från 
de kreditmarknadsrisker som förknippas med och kan uppstå 
utifrån Bolagets affärsmodell. Dessa scenarier inkluderas för 
att säkerställa att kapitalbehovet täcker alla risker som kan 
uppkomma med Bolagets affärsmodell då de historiska scena-
rierna inte nödvändigtvis behöver täcka alla varianter av scena-
rier som kan uppkomma.

Vid beräkning per 2019-12-31 uppgick totalt kapitalbehov 
för kreditmarknadsrisk till 1 766,4 (1 530,0) mnkr.

Övrig prisrisk
Med övrig prisrisk avses risken för att en ändring i prisläget  
för underliggande tillgångar och index, till exempel aktier eller 
aktieindex leder till en förlust eller en negativ effekt på Bolagets 
intäkter. Bolaget använder sig av derivat för att säkra prisrisken 
med avseende på underliggande tillgångar och index. Detta  
gör att ingen övrig prisrisk kvarstår.

Avvecklingsrisk
Med avvecklingsrisk avses risken att en motpart i en transak-
tion i räntebärande instrument eller utländsk valuta, före 
avräkning, inte kan fullfölja sina åtaganden och att Bolaget  
får ökade kostnader för att ingå en ersättningsaffär. Bolagets 
process för hantering av motpartsrisker omfattar även hante-
ring av avvecklingsrisker. Bolaget ska arbeta proaktivt för att 
undvika förluster till följd av avvecklingsrisker.

Affärsrisk och strategisk risk
Affärsrisk är risken för minskade intäkter eller ökade kostna-
der till följd av att faktorer i den externa affärsmiljön (till 
exempel marknadsförhållanden, kundbeteende, teknologisk 
utveckling) har en negativ påverkan på volymer och marginaler. 
Alla avdelningar i Bolaget arbetar löpande med omvärlds-
bevakning inom sina respektive områden.

Strategisk risk är den långsiktiga risken för förlust på grund 
av felaktiga och missriktade strategiska val och affärsbeslut, 
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felaktigt genomförande av beslut, felaktig implementering av 
beslut eller brist på lyhördhet avseende förändringar i samhäl-
let, regelsystem eller finansbranschen och/eller den kommunala 
sektorn. Bolaget har en process för att utveckla strategiska mål 
som styrelsen fastställer. Strategiska risker minimeras genom 
att strategiska beslut fattas på väl underbyggd analys och att 
beslut av strategisk art ofta fattas av styrelsen.

Kapitalkrav för affärsrisk och strategisk risk
Bolaget har inte avsatt något kapitalkrav för affärsrisk och 
strategisk risk. Däremot utvärderas dessa risker som en del 
av Bolagets stresstester i kapitalplaneringsbufferten.

Likviditets- och finansieringsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna infria sina betal-
ningsförpliktelser vid förfallotidpunkten.

Den korta likviditetsrisken motsvarar risker i den dagliga 
likviditetshanteringen där oförutsedda händelser skulle kunna 
göra att Bolaget får svårt att uppfylla sina förpliktelser. Denna 
risk begränsas genom att hålla en likviditetsreserv med höglik-
vida tillgångar. Den korta likviditetsrisken begränsas ytterli-
gare genom att Bolaget är fullvärdig medlem i Riksbankens 
betalningssystem, RIX, genom vilket Bolaget bland annat kan 
låna mot säkerhet.

Den strukturella likviditetsrisken (finansieringsrisk) mot-
svarar risken att Bolaget inte i förväg har finansierat sina lång-
siktiga åtaganden. Denna risk begränsas dels genom tillgång 
till diversifierad upplåning, dels genom god löptidsmatchning 
mellan tillgångar och skulder.

Bolagets metod för att hantera den strukturella likviditets-
risken (god löptidsmatchning) är en förändring från föregående 
period, då Bolaget i regel eftersträvade längre löptid på skulder 
än på tillgångar. 

Diversifierad upplåning
Kommuninvests likviditetshantering präglas av en restriktiv 
syn på likviditetsrisk. Bolaget har en diversifierad upplåning 
med tillgång till flera olika kapitalmarknader. Detta för att 
säkerställa att upplåningen ger förutsättningar för att möta 
nyutlåning, omsättningar och upplåningsförfall även vid för-
svårade marknadsförhållanden. Strategisk upplåning sker i 
Bolagets svenska obligationsprogram, benchmarkupplåning  
i USD inom EMTN-programmet (Euro Medium Term Note), 
ECP-programmet (Euro-Commercial Paper) samt i den japan-
ska marknaden. I sådana program upprätthåller Bolaget en 
kontinuerlig marknadsnärvaro.

God matchning mellan tillgångar och skulder
Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skulder har olika 
löptider. För att minimera denna risk eftersträvar Bolaget en 
god matchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar) och 
skulder (upplåning och eget kapital). Målet är att tillgångar 
och skulder med löptider över ett år ska matchas och att avvi-
kelser över tid är noll. I grafen nedan åskådliggörs balansräk-
ningens förfalloprofil, vilken visar på god matchning mellan 
tillgångar och skulder.

Den genomsnittliga löptiden i Bolagets utestående upplå-
ning uppgick vid årets slut till 2,5 (2,3) år om tidigast möjliga 
uppsägningsdatum används vid beräkningen. Vid uppsäg-
ningsbar upplåning har placeraren rätt att under vissa förut-
sättningar i förtid begära återbetalning av utlånade medel.

Den genomsnittliga löptiden för Bolagets tillgångar uppgick 
vid årets slut till 2,4 (2,3) år, varav den genomsnittliga kapital-
bindningen i Bolagets utlåningsportfölj var 2,6 (2,6) år och 
kapitalbindningen i likviditetsreserven var 0,2 (0,2) år.

Not 2 forts. 

Total upplåning per instrumenttyp
2019 (2018)

  Svenskt Obligationsprogram 
52 (49) %

  Benchmark-upplåning,  
övriga valutor 31 (35) %

 Gröna obligationer 8 (5) %

 Private Placement 2 (4) %

 Euro-commercial paper 4 (3) %

 Uridashi 2 (3) %

 Svenskt certifikat-program 1 (1) %

 Bankloan 0 (0) %

Total upplåning per valuta
2019 (2018)

 SEK 60 (56) %

 USD 36 (36) %

 AUD 1 (2) %

 JPY 2 (1) %

 Övriga valutor 2 (3) %

 GBP 0 (2) %
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Förfalloprofil balansräkning
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Löptidsanalys
I löptidsanalysen nedan visas odiskonterade kassaflöden, inklusive amorteringar och räntebetalningar,  
utifrån återstående avtalade förfallotidpunkter. Samtliga flöden är omräknade med avistakurs till svenska kronor.

Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2019
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbank 811,1 – – – – – 811,1 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser – 15 022,3 2 680,6 – – – 17 702,9 17 686,3

Utlåning till kreditinstitut – 21 935,7 – – – – 21 935,7 21 935,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper – 1 065,5 2 590,3 4 194,6 – – 7 850,4 7 722,6

Utlåning – 38 392,9 73 564,4 255 131,8 48 107,5 – 415 196,6 408 218,1

Derivat – 2 115,6 7 861,1 9 866,1 476,2 – 20 319,0 11 967,0

Övriga tillgångar – 2 980,5 – – – – 2 980,5 2 980,5

Summa tillgångar 811,1 81 512,5 86 696,4 269 192,5 48 583,7 – 486 796,2 471 321,3

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 3 435,3 –0,1 586,7 – – 4 021,9 4 027,7

Emitterade värdepapper – 31 199,4 93 683,1 279 805,6 51 440,6 – 456 128,7 446 763,0

Derivat skuld – 799,7 449,4 2 078,7 236,7 – 3 564,5 3 484,5

Övriga skulder – 8 050,5 – – – – 8 050,5 8 050,5

Efterställda skulder – 4,5 14,3 85,2 1 456,2 – 1 560,2 1 000,1

Eget kapital – – – – – 7 994,6 7 994,6 7 994,6

Summa skulder och eget kapital – 43 489,4 94 146,7 282 556,2 53 133,5 7 994,6 481 320,4 471 320,5

Total skillnad 811,1 38 023,1 –7 450,3 –13 363,7 –4 549,8 –7 994,6 5 475,8 0,8

Utställda lånelöften 976,5 – – – – – 976,5 –
Beviljad, ej utbetald utlåning¹ – –1 026,5 –521,2 347,3 1 259,3 – 58,9 –

Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2018
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 36 227,8 2 148,8 907,9 – – 39 284,5 39 230,3

Utlåning till kreditinstitut – 1 870,7 – – – – 1 870,7 1 870,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper – 1 734,5 5 234,9 605,8 – – 7 575,2 7 457,8

Utlåning – 37 761,1 45 995,6 247 541,6 31 160,8 – 362 459,1 355 710,0

Derivat – 8 877,9 6 020,7 10 143,8 82,0 – 25 124,4 11 333,2

Övriga tillgångar – 1 609,0 – – – – 1 609,0 1 609,0

Summa tillgångar – 88 081,0 59 400,0 259 199,1 31 242,8 – 437 922,9 417 211,0

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 0,9 0,3 581,6 – – 582,8 584,0

Emitterade värdepapper – 46 167,1 64 109,7 283 435,2 22 723,3 – 416 435,3 396 796,9

Derivat skuld – 1 103,7 1 389,3 1 315,8 –137,1 – 3 671,7 5 959,6

Övriga skulder – 4 621,8 – – – – 4 621,8 4 621,8

Efterställda skulder – 3,8 12,3 93,8 1 625,1 – 1 735,0 1 000,1

Eget kapital – – – – – 8 248,6 8 248,6 8 248,6

Summa skulder och eget kapital – 51 897,3 65 511,6 285 426,4 24 211,3 8 248,6 435 295,2 417 211,0

Total skillnad – 36 183,7 –6 111,6 –26 227,3 7 031,5 –8 248,6 2 627,7 –

Utställda lånelöften 1 213,5 – – – – – 1 213,5 –
Beviljad, ej utbetald utlåning¹ – –1 992,0 20,7 1 373,8 680,2 – 82,6 –

1) Negativt belopp avser utflöde och positivt belopp avser inflöde.

Not 2 forts. 
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Likviditetsreserv
För att säkerställa god likviditetsberedskap även under perio-
der av stress (t.ex. försvårade finansieringsmöjligheter på kapi-
talmarknaderna) har Bolaget en likviditetsreserv. Likviditets-
reserven definieras som Bolagets innehav i värdepapper, 
placeringsrepor samt banktillgodohavanden. Banktillgodo-
havanden avser placeringar som saknar underliggande värde-
papper. Bolagets direkta innehav i egna värdepapper samt 
värde papper ställda som säkerhet exkluderas från reserven.

Storleken på likviditetsreserven styrs utifrån principen att 
tillräcklig volym ska hållas för att Bolagets likviditetsbehov ska 
kunna mötas även under perioder med stor oro på de finansiella 
marknaderna.

Vidare ska Bolagets likviditetsreserv bestå av tillgångar  
med god kreditkvalitet samt hög omsättnings- och repobarhet. 

Placeringar får endast ske i likvida räntebärande värdepap-
per samt banktillgodohavanden som har senior status vid en 
obeståndssituation. Placeringar får innehålla implicita eller 
explicita nollräntegolv men inga andra strukturer.

Likviditetsmått
Likviditetstäckningsgraden, Liquidity Coverage Ratio (LCR), 
mäter förhållandet mellan höglikvida tillgångar och netto-
kassautflödet under en trettiodagarsperiod, i stressat läge. En 
likviditetstäckningsgrad på 100 procent säkerställer alltså,  
på kort sikt, att Bolagets likviditetsreserv består av tillräckligt 

med höglikvida tillgångar för att i ett stressat läge möta netto-
kassautflödet under de kommande 30 dagarna.

Kommuninvest mäter och övervakar LCR på daglig basis. 
Dels på total nivå, dels för signifikanta valutor, dvs. inom varje 
separat valuta där Bolaget har upplåning som uppgår till 5 pro-
cent eller mer av total upplåning, vilka är SEK och USD. 

Enligt styrelselimit får inte LCR-kvoten underskrida 110 
procent. Detta krav omfattar alla valutor sammanräknade 
samt separat i valutorna EUR och USD, givet att respektive 
valuta är en så kallad signifikant valuta. För SEK har styrelsen 
fastställt en limit på 85 procent.

Den höga andelen statsobligationer och andra likvida till-
gångar i Bolagets likviditetsreserv gör att likviditetstäcknings-
graden med god marginal överstiger myndigheternas krav. 
Bolagets LCR enligt CRR-regelverket var per den 31 december 
2019 totalt 416,5 (247,5) procent samt 824,8 (327,1) procent i 
USD och 713,0 (331,3) procent i SEK (se tabell nedan).

När det gäller mått som avser den strukturella likviditets-
risken mäter och övervakar Bolaget den stabila nettofinansie-
ringskvoten (Net Stable Funding Ratio), dvs. förhållandet mel-
lan tillgänglig stabil finansiering och bolagets behov av stabil 
finansiering. År 2018 infördes en lagstadgad kvot på 100 pro-
cent och Bolaget har sedan år 2016 en styrelselimit som inne-
bär att NSFR-kvoten inte får underskrida 110 procent. Vid års-
skiftet var NSFR-kvoten 139,4 (143,2) procent.

2019 2018

Likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
enligt CRR-regelverket Totalt USD SEK Totalt USD SEK

Extremt höglikvida tillgångar (Nivå 1) exkl. 
säkerställda obligationer 25 245,7 917,9 16 680,9 45 238,3 993,5 35 820,8

Extremt höglikvida säkerställda obligationer (Nivå 1) 15 444,5 – 15 444,5 – – –

Höglikvida tillgångar (Nivå 2) – – – – – –

Likviditetsbuffert, mnkr 40 690,2 917,9 32 125,4 45 238,3 993,5 35 820,8
Kassautflöden, mnkr 17 918,3 445,2 11 505,7 21 461,6 1 215,1 12 742,0

Kassainflöden1, mnkr 8 148,3 333,9 7 000,0 3 183,0 911,3 1 929,9

Nettokassautflöde, mnkr 9 770,0 111,3 4 505,7 18 278,6 303,8 10 812,1
Likviditetstäckningskvot (%) 416,5 824,8 713,0 247,5 327,1 331,3

1) Vid beräkning av nettokassautflöde får kassainflöden endast medräknas med högst 75 procent av kassautflöden.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken för förluster till följd av att 
interna processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamåls-
enliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser 
inklusive legala risker. Operativ risk är del av Bolagets verk-
samhet och kan inte helt undvikas, elimineras eller transfereras 
till annan part. Däremot kan Kommuninvest genom en god 
styrning och kontroll minska sannolikheten för dess inträf-
fande och reducera de konsekvenser som kan uppstå till följd av 
operativ risk.

Riskhantering
Operativ risk finns i hela verksamheten och kan aldrig helt 
undvikas. Riskhantering och analys sker löpande. Självutvär-
dering, incidenthantering, godkännandeprocess vid förändring 
samt beredskaps- och kontinuitetsplanering är metoder som 
används för att identifiera, hantera och analysera operativ risk. 

Riskerna reduceras genom god styrning och kontroll och 
därmed hålls den operativa risken på en kontrollerad och 
acceptabel nivå.

Riskhantering inom Kommuninvest utgörs av en enhetlig  
mätning och rapportering av operativa risker. En analys av  
risknivån i all verksamhet genomförs regelbundet och rappor-
teras till styrelse, VD och företagsledning. Enheten operativ  
risk inom Risk- och kontrollavdelningen har det övergripande 
ansvaret för de metoder och rutiner som används vid mätning, 
identifiering, kontroll, bedömning, analys, värdering samt  
rapportering av operativa risker. Arbetet med att hantera  
operativ risk bedrivs utifrån Kommuninvests riskaptit och de 
väsentliga processerna för verksamheten. 

Metoder för att identifiera, hantera och analysera operativa  risker
Riskindikatorer
Riskindikatorer är ett mått på effekter av styrning och kontroll 
inom Bolaget, som löpande ska följas upp och analyseras för att 
ge indikationer för verksamheten om dess risker ökat. Uppfölj-
ning av dessa indikatorer är tänkt att ge verksamheten kunskap 
om riskläget inom Kommuninvest förändrats. 

Not 2 forts. 
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Självutvärdering
Operativa risker kan uppstå inom alla olika delar av Bolagets 
verksamhet. De operativa riskerna har det gemensamt att deras 
storlek endast i liten utsträckning påverkas av externa faktorer, 
såsom förändringar av marknadskurser eller kreditvärdigheten 
hos olika kunder eller motparter. Operativa risker uppstår i 
stället genom brister i Kommuninvests egen verksamhet och/
eller organisation. Mot bakgrund av detta ansvarar VD gemen-
samt med samtliga avdelningschefer för att årligen genomföra 
minst en årlig självutvärdering av de operativa nettoriskerna i 
Bolagets produkter, tjänster, funktioner, processer och IT-sys-
tem. Resultatet av självutvärderingen rapporteras årligen till 
styrelse, VD och företagsledning.

Stresstester
Stresstester är ett verktyg för att tillse att Kommuninvest håller 
ett framåtblickande perspektiv inom sin riskhantering och  
kapitalplanering. Stresstest är ett samlingsnamn för olika  
typer av utvärderingar som Bolaget genomför i verksamheten, 
erfarenhetsbaserade eller hypotetiska, i syfte att kvantifiera  
risker och att mäta Bolagets förmåga att hantera situationer  
av extraordinär karaktär. Stresstest ska genomföras med hjälp 
av scenarioanalyser eller känslighetsanalyser.

Incidenthantering
En inträffad händelse som ska rapporteras definieras som en 
händelse som avviker från det förväntade. Händelser som ska 
rapporteras är materialiserade risker, det vill säga händelser i 
omvärlden eller inom Kommuninvest som innebär, eller skulle 
kunna innebära, en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 
tillgångar eller anseende.

Kommuninvest ska på ett organiserat och strukturerat sätt 
spåra händelser som ska rapporteras (incidenter), vilket ska 
grunda sig på Bolagets fastställda instruktion för rapportering 
av sådana händelser. Händelser som avviker från det förvän-
tade ska så långt det är möjligt rapporteras och hanteras inom 
det verksamhetsområde eller den process där risken uppstår. 

Respektive verksamhetschef ansvarar för att anställda rap-
porterar sådana händelser och att åtgärder vidtas för att han-
tera händelserna.

Process för godkännande av nya produkter, tjänster,  
marknader, valutor, IT-system samt organisations-  
och  verksamhetsförändringar (NPAP)
Kommuninvests Godkännandeprocess ska initieras då det i 
Bolagets verksamhet uppstår eller identifieras ett behov av en 
ny eller väsentlig förändring i befintlig produkt, tjänst, mark-
nad, valuta, process, eller IT-system. Processen ska även initie-
ras i samband med större förändringar i företagets verksamhet 
eller organisation. Syftet med processen är att identifiera och 
hantera riskerna som kan uppstå i samband med förändring. 

Skriftligt underlag till beslut om godkännande ska tas fram 
i enlighet med mallar för verksamhetsstyrning av initiativtaga-
ren som driver frågan. Underlaget ska framarbetas i dialog med 
Bolagets samtliga berörda funktioner.

Kontinuitetshantering
Organisationen ska arbeta med krisförebyggande arbete. Detta 
sker i verksamheten under ledning av respektive avdelnings-
chef. Som stöd ska riktlinjer i form av säkerhetsinstruktioner, 
planer för kontinuitetshantering och säkerhetsrutiner finnas. 

För att säkerställa att kontinuitetshanteringen har en sam-
ordnande, uppföljande och rapporterande funktion i Bolaget 
har VD tillsatt en Krisgrupp. Minst årligen ska styrelsen infor-
meras gällande resultat från tester av beredskaps-, kontinuitets- 
och återställningsplaner.

Kapitalkrav för operativ risk
Kommuninvest använder basmetoden för att fastställa kapital-
kravet för operativ risk. Metoden beräknar kapitalkravet  
– utifrån 15 procent av de tre senaste årens rörelseintäkter. 

Kommuninvests kapitalkrav i pelare 1 för operativa risker  
uppgår till 151,5 (152,7) mnkr.

Ryktesrisk
Ryktesrisk är risken för inkomstbortfall från potentiella och 
existerande kunder om dessa förlorar tilltron till Bolaget på 
grund av negativ publicitet eller rykten om Bolaget eller all-
mänt om den kommunala sektorn. Ryktesrisk är också risken 
för ökad upplåningskostnad om potentiella eller existerande  
investerare förlorar tilltron till Bolaget på grund av negativ 
publicitet eller rykten om Bolaget eller allmänt om den kommu-
nala sektorn. Bolaget arbetar förebyggande med mediabevak-
ning och har medarbetare som har fördjupad kunskap inom 
området för att förebygga och möta eventuella rykten om  
Bolaget.

Residualrisk
Residualrisk är risken för att etablerade tekniker avseende risk-
mätning och riskreducering som Bolaget använder sig av visar 
sig mindre effektiva än vad som förväntas. Bolaget använder 
medvetet relativt enkla metoder och tekniker för att mäta risk, 
kapitalbehov och riskaptit för att minska risken för fel. Bolaget 
genomför såväl framåtblickande som tillbakablickande analyser 
av samtliga risktyper. I den interna kapitalutvärderingen 
tas negativa scenarier upp för att säkerställa att påverkan på 
Bolaget inte är större än förväntat.

Kapitaltäckning Koncernen 
Kapitaltäckningen beräknas sedan 1 januari 2014 enligt CRR1. 
De kapitalbuffertar som ska införas enligt CRD IV2 kräver 
först implementering i svensk lagstiftning vilket har skett 
genom Lag (2014:966) om kapitalbuffertar. För Koncernen är 
det enbart kapitalkonserveringsbufferten på 2,5 procent samt 
den kontracykliska bufferten som är gällande, vars storlek 
baseras på kreditexponeringarnas geografiska tillhörighet. 

Per 2019-12-31 uppgick det kontracykliska buffertkravet till 
2,0 procent. Koncernen omfattas inte av kravet på systemrisk-
buffert och Bolaget har inte heller identifierats som ett system-
viktigt institut. Koncernen uppfyller buffertkraven med god 
marginal. 

1)  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om 
 tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning 
(EU) nr 648/2012. 

2)  Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behör ig
het att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde
pappersföretag om ändring av direktiv 2002/87/EG och med upphävande av direktiv 
2006/48/EG och 2006/49/EG.

Not 2 forts. 
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Kapitalbas 2019 2018

Kapitalinstrument1 7 000,0 6 889,9

Ej utdelade vinstmedel2 618,2 628,6

Ackumulerat annat totalresultat  
och andra reserver 21,1 12,0

Kärnprimärkapital före lagstiftnings-
justeringar 7 639,3 7 530,5

Ytterligare värdejusteringar3 –183,2 –177,5

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar  
av kärnprimärkapital –183,2 –177,5
Summa kärnprimärkapital 7 456,1 7 353,0

Primärkapitaltillskott – –

Summa primärkapital 7 456,1 7 353,0

Förlagslån4 – 200,0

Summa supplementärt kapital – 200,0

Totalt kapital 7 456,1 7 553,0

1) Finansinspektionen har 20180514 lämnat tillstånd att klassificera inbetalda medlems
insatser till Kommuninvest ekonomisk förening som kärnprimärkapitalinstrument för 
konsoliderad situation, utan att aktier har köpts i Kommuninvest i Sverige AB. För att få 
använda medlemsinsatser som kärnprimärkapital var Kommuninvest ekonomisk fören
ing tidigare tvungna att köpa aktier i Kommuninvest i Sverige AB och därefter ansöka 
hos Finansinspektionen om att få använda aktiekapitalet som kärnprimärkapital. 

2)  Avdrag har skett om årets resultat om 353,8 (718,1) samt föreslagen utdelning till med
lemmarna som överstiger årets resultat om 1,6 (–).

3)  Avdrag beräknad enligt EBA:s tekniska standard avseende försiktig värdering. Syftet 
är att justera för värderingsosäkerhet avseende positioner värderade och redovisade 
till verkligt värde. 

4)  30årigt förlagslån med 3 månaders rörlig ränta knuten till Stibor. Förlagslånet har  
varit giltigt som supplementärt kapital enligt CRR enligt övergångsreglerna. Fr.o.m. 
20190101 är förlagslånet ej längre giltigt som supplementärkapital enligt övergångs
reglerna.

Riskexponeringsbelopp och 
minimikapitalbelopp 2019 2018

Kapitalkrav, pelare 1
Risk expo-

nering
Kapital- 

krav
Risk expo-

nering
Kapital- 

krav

Kapitalkrav för 
kreditrisker 
(schablonmetoden) 2 692,9 215,4 734,6 58,8

 varav exponeringar  
mot institut 955,6 76,4 665,7 53,3

 varav exponeringar  
mot företag 79,4 6,4 68,9 5,5

 varav exponeringar i form 
av säkerställda 
obligationer 1 657,9 132,6 – –

Operativa risker, 
basmetoden 1 893,8 151,5 1 909,2 152,7

Marknadsrisker – – – –

Kreditvärdighetsjustering 1 230,3 98,4 1 273,4 101,9

Totalt risk expo nerings-
belopp och minimi-
kapitalbelopp 5 817,0 465,3 3 917,2 313,4

Kapitaltäckningsrelationer 2019 2018

Kärnprimärkapitalrelation 128,2 % 187,7 %

Primärkapitalrelation 128,2 % 187,7 %

Total kapitalrelation 128,2 % 192,8 %

Buffertkrav 2019 2018

Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 2,5 %

Kontracyklisk buffert 2,0% 1,0 %

Summa buffertkrav 4,5% 3,5 %
Kärnprimärkapital tillgängligt  
att användas som buffert 120,2% 179,7 %

Internt bedömt kapitalbehov 2019 2018

Kapitalkrav, pelare 2
Kreditrisk 165,0 133,5

Marknadsrisker 1 869,8 1 578,6

Övrig risk1 525,3 801,7

Totalt internt bedömt kapitalbehov 2 560,1 2 513,8

1) Utgörs av kapitalbehov för risk för alltför låg bruttosoliditetsgrad.

Kommun invests kapitalplanering syftar till att verksamheten 
skall vara fullgott kapitaliserad för att möta såväl aktuella som 
kommande regelkrav. För mer information om Kommun invests 
interna kapitalutvärdering och kapitalplan, se sidorna 36–37.

Totalt kapitalbaskrav 2019 2019 2018 2018

Kapitalkrav enligt Pelare 1 465,3 8,0% 313,4 8,0%

Buffertkrav enligt Pelare 1 263,6 4,5% 134,7 3,4%

Kapitalbehov enligt Pelare 2 2 560,1 44,0% 2 513,8 64,2%

Totalt bedömt kapitalbaskrav 3 289,0 56,5% 2 961,9 75,6%

Information som skall lämnas enligt kommissionens genom-
förandeförordning nr 1423/2013 av den 20 december 2013 om 
tekniska standarder för genomförande med avseende på de 
upplysningskrav om kapitalbas som gäller för institut enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, FFFS 
2008:25, se Kommun invests webbplats.

Bruttosoliditet Koncernen
Bruttosoliditetsgraden definieras som relationen mellan pri-
märkapitalet och de totala exponeringarna i tillgångar och åta-
ganden. Vad gäller utlåningsportföljen och likviditetsreserven 
är exponeringen det redovisade värdet. För derivattillgångar 
beräknas exponeringen genom att summera exponeringarna i 
enskilda nettningsavtal med derivatmotparter. Till denna 
exponering läggs den möjliga framtida exponeringen beräknad
enligt en schablon (marknadsvärderingsmetoden) som är fast-
ställd i CRR, EU:s kapitalkravsförordning. Även åtaganden 
utanför balansräkningen åsätts ett exponeringsbelopp. Expo-
neringsbeloppet beräknas utifrån sannolikheten för att åtagan-
det kommer att tas i anspråk. För Kommuninvest berör detta 
utställda lånelöften samt beviljade ej utbetalda lån.

2019 2018

Balansomslutning 471 321,3 417 211,0

Avgår tillgångsbelopp som dragits av för  
att fastställa kärnprimärkapital –183,2 –177,5

Avgår derivat enligt balansräkningen –11 967,0 –11 333,2

Tillkommer derivatexponering 9 363,3 15 747,8

Tillkommer möjlig riskförändring 
repotransaktioner 28,4 –

Tillkommer åtaganden utanför 
balansräkningen 1 297,7 1 678,9

Total exponering 469 860,5 423 127,0
Primärkapital, beräknad med 
övergångsregler, se avsnitt Kapitaltäckning 7 456,1 7 353,0
Bruttosoliditet 1,59% 1,74 %

Kommun invest har en kapitalplan avseende bruttosoliditet för 
att uppnå det framtida lagstadgade kravet, se sidan 37.
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Omvärldsbevakning  
End of IBOR
De absolut viktigaste referensräntorna för Kommuninvest i 
dagsläget är Stibor 3m och USD Libor 3m. Till följd av att euro 
har godkänts som en strategisk upplåningsmarknad så kommer 
även Euribor och dess potentiella ersättare att få en ökande 
betydelse för Bolaget.

Sedan den 17 oktober 2018 ingår den svenska referens-
räntan Stibor i EU:s förteckning över kritiska referensvärden, 
den s.k. Benchmarkförordningen. Anpassning av Stibor för 
 att efterleva Benchmarkförordningen fortlöper och en ansö-
kan om tillstånd ska skickas till Finansinspektionen senast den 
31 december 2021. 

Arbetet med att ta fram alternativ till Stibor har startat sent 
i förhållande till andra valutor. I december 2018 bildades, på 
initiativ av Svenska Bankföreningen, en arbetsgrupp med upp-
drag att under fjärde kvartalet 2019 lämna en rekommendation 
om referensräntor som kan utgöra komplement och/eller alter-
nativ till Stibor. Detta arbete har dock tagit längre tid än planerat 
och Bankföreningen förväntas offentliggöra sina rekommenda-
tioner under första kvartalet 2020. Deltagare i arbetsgruppen 
är representanter från de banker som idag deltar i framtagan-
det av Stibor. Det är därmed oklart i skrivande stund om den 
alternativa referensräntan ska ersätta eller existera vid sidan av 
Stibor. 

I USA tillsattes redan 2014 på initiativ av Federal Reserve  
en kommitté, Alternative Reference Rates Committee (ARRC) 
i syfte att hitta en referensränta som kan ersätta Libor. I juni 
2017 valdes Secured Overnight Financing Rate (SOFR) som 
alternativ till Libor, en ränta som är helt baserad på faktiska 
transaktioner i repomarknaden. SOFR publiceras sedan början 
av april 2018 och det finns redan en marknad för swappar och 
futures.

Bolaget har tillsatt en grupp kopplad till upphörandet av 
kritiska referensräntor. Syftet med gruppen är att utvärdera 
vilka åtgärder som behöver göras inför upphörandet eller en 
förändring av systemkritiska referensräntor. På kort sikt behöver 
utfasningen av USD Libor och bytet till den nya referensräntan 
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) hanteras då nästan 
hälften av Bolagets upplåning idag sker i USD med tillhörande 
ränte- och valutaswappar som refererar till Libor 3m. För detta 
krävs bland annat att säkerställa att Bolagets affärssystem är 
anpassat till att hantera SOFR-kopplade kontrakt.

Brexit 
Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Inför utträdet 
enades parterna dock om en övergångsperiod till och med den 
31 december 2020 som innebär att de gamla reglerna kommer 
fortsätta att gälla medan man förhandlar om nya avtal. Där-
med flyttas risken för ett avtalslöst utträde framåt. 

För Kommuninvest består denna risk i att brittiska finan-
siella institut inte kan agera som derivatmotparter vid ett 
avtalslöst utträde. Detta skulle kunna medföra högre koncen-
trationsrisker och sämre priser i derivattransaktioner. Denna 
risk har Bolaget hanterat genom att godkänna nya motparter 
inom EU och med dessa förhandla om nya ISDA-avtal. 

En annan risk för Kommuninvest har varit att inte längre 
kunna cleara derivat som omfattas av clearingsskyldighet 
under EMIR, eftersom Bolaget, genom HSBC och SEB, använder 
brittiska London Clearing House Limited (LCH). I syfte att för-
hindra risken för avbrott när det gäller clearing av derivat har 

den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(Esma) beslutat att LCH ska tillåtas att tillhandahålla sina 
tjänster som clearinghus inom EU, även efter ett avtalslöst 
Brexit. Bolaget har dessutom hanterat denna risk genom att 
godkänna ytterligare ett clearinghus, Eurex Clearing AG i  
Tyskland.

Kommuninvests bedömning är att Storbritanniens utträde 
ur EU inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på Kom-
muninvests resultat, ställning, upplysningar, kapitalkrav, 
kapital bas eller stora exponeringar. 

Not 3 Räntenetto

Koncernen
Ränteintäkter 2019 2018

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden 1 198,9 494,0

varav utlåning 1 102,6 456,4

varav räntebärande värdepapper 96,3 37,6

Övriga ränteintäkter 24,6 11,3

Summa 1 223,5 505,3
Varav:  ränteintäkt från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 692,6 231,1

Räntekostnader

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden –241,0 436,7

varav skulder till kreditinstitut –2,7 –15,3

varav emitterade värdepapper –230,4 681,0

varav utlåning, negativ utlåningsränta –7,9 –229,0

Övriga rörelsekostnader –171,5 –69,5

Summa –412,5 367,2
Varav:  räntekostnad från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen –1 149,4 –549,9

Summa räntenetto 811,0 872,5

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader är 
hänförliga till det land där Koncernens bolag har sitt säte, 
 Sverige. I denna not redovisas intäkter som positivt och kostna-
der som negativt. För mer information om periodens räntenetto 
se Kommentarer till resultaträkningen på sidan 49.

Kommun invest ekonomisk förening
Räntekostnader 2019 2018

Skulder till kreditinstitut –0,1 –0,2

Räntekostnader Förlagslån –16,3 –12,7

Övriga – 0,0

Summa –16,4 –12,9
Summa räntenetto –16,4 –12,9

I denna not redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

Not 2 forts. 
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Not 4 Provisionskostnader

Koncernen 
2019 2018

Betalningsförmedlingsprovisioner 7,4 4,9

Värdepappersprovisioner 3,6 3,1

Övriga provisioner 0,3 0,2

Summa 11,3 8,2

Not 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner

Koncernen 
2019 2018

Realiserat resultat –7,1 –2,5

varav räntebärande värdepapper – –1,2

varav andra finansiella instrument –7,1 –1,3

Orealiserade marknadsvärdesförändringar –193,9 164,4

Valutakursförändringar –0,5 –0,5

Summa –201,5 161,4

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader är hän- 
förliga till det land där Koncernens bolag har sitt säte, Sverige.

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per  
värderingskategori 2019 2018

Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen –519,6 –106,2

varav obligatorisk –344,9 412,9

varav verkligt värde option –174,7 –519,1

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 3,3 0,5

Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 358,4 244,9

varav handel 3 872,8 –1 727,1

varav verkligt värde option –3 514,4 1 972,0

Förändring i verkligt värde på derivat som är 
säkringsinstrument i en säkring av verkligt 
värde –790,8 –362,5

Förändring i verkligt värde på derivat som är
säkringsinstrument i en säkring av verkligt
värde, portfölj 0,7 –

Förändring i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på den säkrade risken i 
säkring av verkligt värde 747,7 385,2

Förändring i verkligt värde på säkrad post
med avseende på den säkrade risken i
säkring av verkligt värde, portfölj –0,7 –

Valutakursförändringar –0,5 –0,5

Summa –201,5 161,4

Resultat (netto)
Nettoresultat på finansiella tillgångar som 
redovisats i övrigt totalresultat – –

Kommun invest har inga tillgångar eller skulder som redovisas i övrigt totalresultat. 
Kommun invest tar inte upp någon egen kreditrisk i de finansiella rapporterna, se not 29.

Nettoresultat för finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde uppgår till 3,3 (0,5) mnkr. I beloppet ingår 
ränteskillnadsersättning om 3,3 (0,6) mnkr, vilket avser för-
tidsstängd utlåning. Stängning har i samtliga fall skett på 
kunds initiativ. Under året har inga finansiella tillgångar sålts.

Not 6 Övriga rörelseintäkter

Koncernen 
2019 2018

Realisationsvinst vid avyttring  
av materiella tillgångar 0,1 –

Intäkter från avtal med kunder 6,6 5,8

Övriga rörelseintäkter 2,3 1,8

Summa 9,0 7,6

Samtliga intäkter från avtal med kunder avser intäkter från en 
finansförvaltningstjänst, KI Finans, som erbjuds medlemmar 
i Kommun invest ekonomisk förening. Tjänsten innebär att 
kunderna själva kan skapa en översikt av sina finansiella posi-
tioner. Samtliga intäkter härrör från en kundkategori vilken 
består av kommuner eller regioner som är medlemmar i 
Kommun invest ekonomisk förening och alla kunder verkar 
på samma geografiska marknad, Sverige. 

Samtliga avtal behandlas på portföljnivå, ger kund rätt till 
åtkomst till en tjänst och prestationsåtagandet uppfylls över tid 
under perioden som tjänsten tillhandahålls. Alla avtal sträcker 
sig över ett kalenderår och faktureras normalt inom det räken-
skapsåret. Det sker ingen justering av betydande finansierings-
komponent då betalningsvillkor, fakturering och tillgång till 
tjänst sker inom ett räkenskapsår. Intäkten redovisas inom 
räkenskapsåret i takt med att prestationsåtagandet uppfylls. 
Avtalens transaktionspris är fast och utan justeringar för rör-
liga ersättningar, skyldigheter eller förmåner kopplade till avtal 
eller andra bedömningsposter. Transaktionspriset fastställs 
 utifrån Kommun invests prislista och utgår från kundkoncer-
nens externa låneskuld. Avtalsutgifter för systemet KI Finans  
är aktiverat som immateriell tillgång och redovisas under 
IAS 38 Immateriella tillgångar och löpande utgifter hänförliga 
till KI Finans kostnadsförs i enlighet med IFRS 15 punkt 96.  
Det finns inte specifika utgifter kopplade till avtalen som 
 betalas av kund.

Kommun invest anser att samtliga intäkter är hänförliga till 
det land där Koncernens bolag har sitt säte, Sverige.
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Not 7 Allmänna administrationskostnader

Koncernen
Anges i tkr 2019 2018

Personalkostnader

Löner och arvoden 77 339 73 924

Sociala avgifter 41 733 40 960

  varav arbetsgivaravgifter och löneskuld 
arbetsgivaravgift 24 131 23 473

 varav pensionskostnader 13 907 14 081

  varav särskild löneskatt på pensionskostnader 3 695 3 406

Inhyrd personal 3 164 2 507

Utbildningskostnader 3 946 3 425

Övriga personalkostnader 3 473 3 179

Summa personalkostnader 129 655 123 995

Övriga allmänna administrationskostnader

Resekostnader 5 567 5 159

IT-kostnader 20 437 19 257

Konsultarvoden 22 953 20 067

Ratingkostnader 1 781 1 118

Marknadsdata 9 484 9 079

Hyror och andra lokalkostnader 695 2 543

Fastighetskostnader 1 342 1 529

Årsredovisnings- och delårsrapport 1 077 1 110

Resolutionsavgift 27 434 69 052

Övriga kostnader 26 444 20 662

Summa övriga allmänna administrationskostnader 117 214 149 576
Summa 246 869 273 571

Kommun invest ekonomisk förening
2019 2018

Löner och arvoden inkl. sociala avgifter 2 555 2 486

Övriga kostnader 16 233 15 041

Summa 18 788 17 527

Ersättningspolicy Kommun invest i Sverige AB
Bolaget har en ersättningspolicy av vilken framgår att Kom-
muninvest inte tillämpar rörlig ersättning. Ingen rörlig ersätt-
ning har heller utgått till anställda inom Kommuninvest för år 
2019. Inga engångsersättningar i samband med nyanställningar 
har beviljats, inte heller avgångsvederlag till styrelseledamöter, 
verkställande direktör eller andra ledande befattningshavare. 
Inga enskilda medarbetare erhåller ersättning motsvarande 
1 miljon EUR eller mer per räkenskapsår.

Anges i tkr 2019 2018

Ellen Bramness Arvidsson 550 550

Kurt Eliasson 300 300

Lars Heikensten 300 300

Erik Langby 300 300

Anna von Knorring 300 300

Johan Törngren 300 300

Kristina Sundin Jonsson 300 200

Anna Sandborgh, avgått april 2018 – 100

Åsa Zetterberg, avgått april 2018 – 100

Ulrika Gonzalez Hedqvist, arbetstagar-
representant, avgått december 2019 – –

Mattias Bokenblom, arbetstagar-  
representant, nyvald mars 2019 – –

Summa 2 350 2 450

Ersättning till ledande befattningshavare  
i Kommun invest i Sverige AB
Ersättning till verkställande direktör har beslutats av styrelsen. 
För år 2019 erhöll verkställande direktör 3 114 (3 129) tkr i 
grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. Pensionskostnad 
för verkställande direktör uppgick till 971 (1 057) tkr och är 
täckt genom försäkring. Vid uppsägning från Bolagets sida 
utgår lön under uppsägningstiden som är 6 månader samt 
avgångsvederlag om 18 månader reducerat med belopp motsva-
rande ny inkomst om nytt arbete erhålls. 

Ersättning till vice verkställande direktör har beslutats av 
styrelsen. För år 2019 erhöll vice verkställande direktör 2 119 
(2 105) tkr i grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades.  
Pensionskostnad för vice verkställande direktör uppgick till 
679 (602) tkr och är täckt genom försäkring. Vid uppsägning 
från Bolagets sida utgår lön under uppsägningstiden som är  
6 månader samt avgångsvederlag om 18 månader reducerat 
med belopp motsvarande ny inkomst om nytt arbete erhålls. 

Ersättningsinformation avseende andra ledande befatt-
ningshavare inkluderar ersättning som har erhållits under  
perioden i verkställande ledningen. Vid årsskiftet uppgick 
andra ledande befattningshavare i bolagsledningen till totalt  
5 (5) personer varav 2 (2) kvinnor och 3 (3) män. 

Ersättning till andra ledande befattningshavare i bolags-
ledningen har beslutats av styrelsen. Den sammanlagda ersätt-
ningen till andra ledande befattningshavare som ingick i verk-
ställande ledning under år 2019 uppgick till 5 845 (5 546) tkr. 
Pensionskostnaderna är täckta genom försäkring. 

Enligt den arbetsordning för styrelsen som fastställdes 
under år 2019 ansvarar styrelsens ordförande för att det utförs 
en oberoende granskning av Bolagets ersättningspolicy och 
ersättningssystem; att bereda styrelsens beslut om dels ersätt-
ning till den verkställande ledningen, dels ersättning till 
anställda som har det övergripande ansvaret för någon av Bola-
gets kontrollfunktioner; samt om åtgärder för att följa upp till-
lämpningen av Bolagets ersättningspolicy.

Ersättning till styrelsen i Kommun invest ekonomisk förening
Styrelsen bestod i slutet av året av 15 (15) ledamöter varav 7 (8) 
kvinnor och 15 (15) suppleanter varav 7 (5) kvinnor. Vid års-
stämman omvaldes Göran Färm som ordförande och Linda 
Frohm som vice ordförande i styrelsen för Kommuninvest eko-
nomisk förening. Vid stämman lämnade 5 (1) ledamöter och 
4 (0) suppleanter styrelsen. Tre tidigare suppleanter och två nya 
personer valdes in som ordinarie ledamöter. Sju nya supplean-
ter valdes in. För mer information om styrelsens sammansätt-
ning, se sidan 42.

Stämman beslutade även om förändrade arvoden för fören-
ingsstyrelsen. Bas för arvodet är det månadsarvode för riks-
dagsledamot som fastställts av Riksdagens arvodesnämnd. 
Arvodet för respektive funktion i styrelsen motsvarar en viss 
procent av basen. Stämmans beslut innebär att ordförande 
erhåller ett fast arvode om 301 (294) tkr samt vice ordförande 
ett fast arvode om 201 (196) tkr.

Två av styrelsens ledamöter utgör, tillsammans med ordfö-
rande och vice ordförande, Föreningens arbetsutskott och 
erhåller därför ett årligt fast arvode om 111 (109) tkr. Beloppen 
gäller årligen och inga rörliga ersättningar utgår. Övriga ordi-
narie ledamöter, 15 stycken, erhåller ett fast arvode om 8,0 
(7,8) tkr samt rörligt arvode om 4,7 (4,6) tkr per sammanträde. 
Styrelsens suppleanter erhåller ett rörligt arvode om 4,7 (4,6) 
tkr per sammanträde. För telefonmöte arvoderas samtliga leda-
möter med 2,4 (2,3) tkr i rörlig ersättning.
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Not 7 forts. 

Ersättning till styrelsen i Kommun invest 
ekonomisk förening, anges i tkr 2019 2018

Anders Johansson, nyvald april 2019 23,5 –

Anna-Britta Åkerlind 43,2 36,6

Ann-Marie Johansson 32,7 27,4

Bo Rudolfsson 43,2 36,6

Britta Flinkfeldt 45,4 35,2

Camilla Egberth, avgått april 2019 4,6 36,6

Carina Sándor 31,4 35,1

Catharina Fredriksson, nyvald april 2019 28,2 –

Catharina Winberg 37,4 36,6

Christina Johansson 37,4 27,5

Daniel Edström, avgått april 2019 9,2 13,7

Elizabeth Peltola, nyvald april 2019 14,1 –

Ewa-May Karlsson 110,5 107,7

Fredrik Larsson 31,5 44,3

Gertowe Thörnros, avgått april 2019 9,2 36,6

Göran Färm 299,41 291,91

Hans Lindberg 28,0 18,3

Jeanette Wäppling, nyvald april 2019 32,9 –

Jonas Ransgård 26,7 49,0

Kenneth Handberg, nyvald april 2019 10,5 –

Lilly Bäcklund 36,0 45,7

Linda Frohm 199,61 194,61

Ersättning till styrelsen i Kommun invest 
ekonomisk förening, anges i tkr 2019 2018

Lotta Öhlund, avgått april 2018 – 7,0

Margreth Johnsson, avgått april 2019 30,4 107,7

Maria Alfredsson, avgått april 2019 6,8 14,4

Maria Fälth, nyvald april 2019 18,8 –

Maria Liljedahl, nyvald april 2019 43,4 –

Martin Kirchberg, nyvald april 2019 32,9 –

Mohamad Hassan 32,8 13,7

Niclas Nilsson 40,7 39,8

Niklas Karlsson, avgått april 2019 6,8 39,8

Peter Hemlin 28,1 27,4

Peter Kärnström 37,4 36,6

Pierre Sjöström 89,1 36,6

Roger Persson, avgått april 2019 9,2 36,6

Roland Åkesson, avgått april 2019 11,4 35,2

Teddy Nilsson, nyvald april 2019 37,6 –

Therese Borg, avgått april 2019 2,2 16,9

Ulf Olsson 37,4 36,6

Örjan Mossberg 45,4 44,4

Summa 1 644,3 1 566,1

1)  Beloppen avser ersättningar under respektive räkenskapsår varpå beloppen inte är 
 jämförbara med faktiskt beslutat belopp på stämman vilket framgår under avsnitt 
Ersättning till styrelsen i Kommun invest ekonomisk förening.

Löner och ersättningar – Kommun invest i Sverige AB

2019, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 350 – – 2 350

Verkställande direktör 3 114 90 971 4 175

Vice verkställande direktör 2 119 – 679 2 798

Övriga i bolagsledningen 5 845 17 1 727 7 589

Övriga tjänstemän 61 881 – 10 530 72 411

Summa 75 309 107 13 907 89 323

2018, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 450 – – 2 450

Verkställande direktör 3 129 84 1 057 4 270

Vice verkställande direktör 2 105 – 602 2 707

Övriga i bolagsledningen 5 546 18 1 831 7 395

Övriga tjänstemän 58 751 – 10 591 69 342

Summa 71 981 102 14 081 86 164

Koncern
Medelantalet anställda 2019 2018

Medelantalet anställda under året 101 97

varav kvinnor 42 41

Det finns inga anställda i Föreningen.

Revisionsuppdrag 
Vid 2016 års årsstämma i Bolaget utsågs, för perioden intill 
slutet av årsstämman 2020, KPMG AB till revisionsbolag, sam-
tidigt avgick Ernst & Young AB. Med revisionsuppdrag avses 
granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbets-
uppgifter som det ankommer på Kommuninvest i Sverige AB:s 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som  
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genom-
förandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Med begreppet  
revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avses kvalitets-
granskningstjänster, till exempel granskning som utmynnar i 
rapport eller intyg som är avsedd även för andra än uppdrags-
givaren. Med övriga tjänster avses sådant som inte är hänför-
ligt till någon av ovanstående punkter.
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Koncernen
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr, 
KPMG AB 2019 2018

Revisionsuppdrag 780 1 010

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 970 969

Skatterådgivning – –

Övriga tjänster 481 323

Kommun invest ekonomisk förening
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr, 
KPMG AB 2019 2018

Revisionsuppdrag 47 70

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget – –

Skatterådgivning – –

Övriga tjänster 433 275

Leasing
Leasing 2019 enligt IFRS16
Den 1 januari 2019 trädde IFRS 16 Leasingavtal i kraft och 
ersatte IAS 17 Leasingavtal. Den största skillnaden mellan 
redovisningsprinciperna är att under IFRS 16 delas inte leasing-
avtal upp i finansiella och operationella leasingavtal, istället 
redovisas samtliga leasingavtal i balansräkningen som nyttjan-
derätt och leasingskuld. En annan skillnad är att i resultaträk-
ningen redovisas kostnaderna numera fördelade som en kom-
ponent i räntenettot och som en avskrivningskomponent 
istället för under administrationskostnader. Leasingavtal där 
den underliggande tillgången bedöms vara av lågt värde, kan 
som en lättnadsregel redovisas direkt i resultaträkningen.

Leasingavtal som tas upp i balansräkningen avser leasing av 
mindre lokaler samt skrivare. Kommuninvest är inte leasegivare.

Framtida leasingavgifter

Inom 1 år  1,8

Mellan 1 och 5 år  0,6

Summa 2,5

Periodens leasingkostnader 2019 

Räntekostnader leasingskulder 0,0

Avskrivningar 0,4

varav inventarier 0,1

varav byggnader 0,3

Kostad för leasing av tillgångar av lågt värde 1,7

Övriga leasingkostnader 0,1

Summa 2,2

Nyttjanderätt 2019

Inventarier 0,2

Byggnader och mark 0,5

Summa 0,7

Leasing 2018 enligt IAS 17
Under 2018 uppgick kostnaderna för operationella leasing- 
avtal till 5 926 tkr. Framtida leasingbetalningar för icke upp-
sägningsbara operationella leasingavtal enligt IAS 17 och hur
dessa är fördelade över åren framgår av tabellen nedan.

Icke uppsägningsbara operationella leasingavtal 
där Kommuninvestkoncernen är leasetagare, tkr 2018

Inom ett år 2 064

Mellan ett år och fem år 6 258

Summa 8 322

För mer information om leasing, se not 31.

Not 8 Övriga rörelsekostnader

Koncernen 
2019 2018

Försäkringskostnader 1,4 1,3

Kommunikation och information 6,5 2,8

Övriga rörelsekostnader 0,0 0,4

Summa 7,9 4,5

Not 9 Kreditförluster, netto

Koncernen
2019 2018

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 0,0 –

Belåningsbara statsskuldförbindelser 1,6 –1,7

Utlåning till kreditinstitut 0,2 –0,6

Utlåning 10,7 –21,9

Obligationer och räntebärande värdepapper – 0,0

Poster utanför balansräkningen 0,1 –0,1

Summa 12,6 –24,3

I enlighet med IFRS 9 tar Kommuninvest upp förväntade kredit- 
förluster, Kommuninvest har inte haft några realiserade kredit-
förluster. År 2019 uppgår kreditförluster till ett positivt belopp 
främst till följd av förändringar i kreditrisk. För information 
om beräkningsmodell, reserveringar och rörelser av kredit-
förluster se not 2. 

Not 7 forts. 
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Not 10 Skatter

Koncernen
Redovisat i resultaträkningen 2019 2018

Aktuell skattekostnad 3,0 1,4

Uppskjuten skattekostnad (+)/skatteintäkt (–), 
avseende temporära skillnader –0,1 0,0

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0,0 2,3

Totalt redovisad skattekostnad 2,9 3,7

Avstämning av effektiv skatt 2019 2019 2018 2018

Resultat före skatt – 356,7 – 721,8

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% 76,3 22,0 % 158,8

Skatteeffekt avdragsgill utdelning –21,3% –76,1 –21,9 % –157,9

Skatteeffekt utdelning överstigande årets resultat – – – –

Ej avdragsgilla kostnader 0,7% 2,7 0,1 % 0,5

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0% 0,0 0,3 % 2,3

Redovisad effektiv skatt 0,8% 2,9 0,5 % 3,7

Kommun invest ekonomisk förening
Redovisat i resultaträkningen 2019 2018

Årets skattekostnad 3,0 1,4

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0,0 1,0

Totalt redovisad skattekostnad 3,0 2,4

Avstämning av effektiv skatt 2019 2019 2018 2018

Resultat före skatt – 358,4 – 720,3

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% 76,7 22,0 % 158,4

Skatteeffekt avdragsgill utdelning –21,2% –76,1 –21,9 % –157,9

Ej avdragsgilla kostnader 0,7% 2,3 0,1 % 0,9

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0% 0,0 0,1 % 1,0

Redovisad effektiv skatt 0,8% 3,0 0,3 % 2,4
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Not 11 Vinstdisposition

Styrelsen för Kommun invest ekonomisk förening föreslår att: 2019

Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel 360,7 mnkr disponeras på följande sätt:

Till medlemmarna utdelas 1,75 % insatsränta på insatskapitalet 121,1

Till medlemmarna utdelas återbäring i proportion till respektive medlems andel av den totala affärsvolymen under år 2019 234,3

Balanseras i ny räkning 5,3

Summa disponerat 360,7

För mer information se sidan 45.

Not 12 Belåningsbara statsskuldförbindelser

Koncernen
2019 2018

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt  
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser

– svenska staten 13 511,2 1 389,2 14 900,4 14 900,9 33 201,6 3 868,2 37 069,8 37 072,4

– utländska stater – 2 785,9 2 785,9 2 785,9 – 2 160,5 2 160,5 2 160,5

Summa 13 511,2 4 175,1 17 686,3 17 686,8 33 201,6 6 028,7 39 230,3 39 232,9

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 87,0 166,7

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden – –9,5

Summa 87,0 157,2

Minskningen jämfört med 2018 beror främst på en omfördelning av likviditeten från placeringar i riksbankscertifikat till  
repotransaktioner. 
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Not 13 Utlåning till kreditinstitut

Kommun invest ekonomisk förening
2019 2018

Utlåning i svensk valuta 11,9 18,7

Summa 11,9 18,7

Not 14 Utlåning

Koncernen
2019 2018

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt  
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Utlåning 

– kommuner och regioner 120 642,9 63 335,4 183 978,3 184 100,0 106 619,6 46 415,0 153 034,6 152 997,1

– bostadsföretag med kommunal borgen 98 309,6 46 628,6 144 938,2 144 938,9 95 114,9 36 720,3 131 835,2 131 824,3

– övriga företag med kommunal borgen 52 075,3 27 226,3 79 301,6 79 227,2 47 577,4 23 262,8 70 840,2 70 859,5

Summa 271 027,8 137 190,3 408 218,1 408 266,1 249 311,9 106 398,1 355 710,0 355 680,9

Med utlåning avses utlåning till kommuner, regioner samt kommun- och regionsägda företag.  

Not 15  Obligationer och andra räntebärande  värdepapper

Koncernen
2019 2018

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt  
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

– svenska bostadsinstitut – – – – – – – –

– övriga utländska emittenter – 7 722,6 7 722,6 7 722,6 – 7 457,8 7 457,8 7 457,8

Summa – 7 722,6 7 722,6 7 722,6 – 7 457,8 7 457,8 7 457,8

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 111,6 70,7

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden –0,8 –18,6

Summa 110,8 52,1
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Not 16 Aktier och andelar i dotterföretag

Kommun invest ekonomisk förening
2019 2019 2018 2018

Bolag Redovisat värde Antal aktier Redovisat värde Antal aktier

Kommun invest i Sverige AB, 556281-4409 7 100,0 70 999 720 7 100,0 70 999 720

Summa 7 100,0 70 999 720 7 100,0 70 999 720

Not 17 Derivat och säkringsredovisning

Koncernen 
Kommuninvests upplåning sker i flera olika valutor och med 
både fast och rörlig ränta. Kommuninvest utlåning är enbart 
i svenska kronor men till både fast och rörlig ränta. Kommun-
invest använder derivatinstrument för att säkra ränte- och 
valutarisker som uppstår när Kommuninvests upplånings  
och utlånings avtalsmässiga villkor inte överensstämmer.

Med syfte att minska volatiliteten på resultatet och eget 
kapital tillämpas säkringsredovisning av verkligt värde för fast-
ränteupplåningar och -utlåningar. Säkringen innebär att ett 
eller flera derivatkontrakt, benämnda säkringsinstrument, har 
ingåtts i syfte att säkra en eller flera marknadsrisker kopplade 
till en upplåning eller utlåning. Som säkringsinstrument 
används enbart plain-vanilla derivat i form av ränte- och 
valuta swappar. 

Säkringsrelationer
Kommuninvest använder sig vid säkringsredovisning av två 
olika sorters säkringsrelationer, säkring av ränterisk och säk-
ring av ränte- och valutarisk. Från och med 2019 tillämpar 
Kommuninvest både transaktionsmatchade säkringar och  
säkring på portföljnivå. Tidigare har enbart transaktions-
baserade säkringsrelationer tillämpats. 

Vid transaktionsmatchad säkring stämmer alltid de kritiska 
villkoren, valuta, förfallodag, datum för fasträntebetalning-
arna samt totalt nominellt belopp, i säkringsinstrumentet och 
den säkrade posten. Därmed förväntar sig Kommuninvest att 
källor till ineffektivitet under säkringsrelationens löptid enbart 
består av värdeförändring på säkringsinstrumentets rörliga ben 
samt i förekommande fall förändring i valutabasisspread.

Portföljsäkring görs på viss fastränteutlåning för säkring av 
ränterisk baserat på lånens förfallodag. Som säkringsinstru-
ment används ränteswappar med villkor som överensstämmer 
med den säkrade posten.

Säkring av ränterisk
Ränterisk uppkommer när Kommuninvest lånar upp respektive 
lånar ut pengar till fast ränta. Då upplåning respektive utlå-
ningen ej sker samtidigt säkras dessa affärer med ett eller flera 
derivatinstrument. Kommuninvests mål med dessa säkringar 
är att minska risken för förändringar gällande upplånings- eller 
utlåningstransaktionens verkliga värde orsakat av föränd-
ringar i benchmarkräntan. Kommuninvest identifierar denna 
benchmarkränterisk som den riskkomponent som säkras inom 
upp- respektive utlåningen.

Vid transaktionsmatchad säkring utgörs den säkrade posten av 
en fastränteupplåning eller -utlåning och vid portföljsäkring 
utgörs säkrad post av ett säkrat belopp. Säkringsinstrumentet 
utgörs av en eller flera ränteswappar. Ränteswapparna ska vara 
i samma valuta och med samma förfallodag samt ha totalt 
nominellt belopp som den säkrade posten.

Säkring av ränte- och valutarisk
Ränte- och valutarisk uppstår när Kommuninvest lånar upp 
pengar i utländsk valuta till fast ränta. Då Kommuninvests 
utlåning är i svenska kronor används derivatkontrakt för att 
växla dessa pengar till svenska kronor vilket innebär att dessa 
upplåningar säkras på transaktionsnivå med ett eller flera derivat. 
Kommuninvests mål med dessa säkringar är att minska risken 
för förändringar i en upplåningens verkliga värde orsakat av 
förändringar i aktuell benchmarkränta samt valutakurs. Kom-
muninvest identifierar denna benchmarkränte- och valutarisk 
som de riskkomponenter som säkras inom upplåningen.

I dessa fall utgörs den säkrade posten av en fastränteupplå-
ning i utländsk valuta. Säkringsinstrumenten utgörs av en eller 
flera valutaswappar där säkringen slutar i rörliga SEK-flöden. 
Valutaswapparna ska utgå från samma valuta, förfallodag, 
datum för fasträntebetalningarna samt totalt nominellt belopp 
som den säkrade posten.

Effektivitetstestning
Kommuninvest genomför en prospektiv granskning initialt när 
säkringsrelation skall inledas och därefter retrospektiva tester 
kvartalsvis. Vid den prospektiva granskningen kontrolleras  
att de kritiska villkoren för den säkrade posten och säkrings-
instrumentet överensstämmer. Om de kritiska villkoren ej 
överensstämmer kommer säkringsredovisning ej att tillämpas. 

Säkringsrelationens effektivitet mäts retrospektivt i en  
analys som bygger på historiska data för balanser av orealiserat 
marknadsvärde för den säkrade posten respektive säkrings-
instrumentet. Analysen består av ett regressionstest. Regres-
sionstestet förklarar säkringsrelationen effektiv om en linjär 
regression ger en regressionskoefficient mellan –0,8 och –1,25. 
Om säkringsrelationen inte förklaras som effektiv bryts rela-
tionen, den tidigare säkrade posten redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde och värdeförändringarna periodiseras över 
postens återstående löptid.

Samtliga säkringsrelationer har bedömts som effektiva. 
Kommuninvest har inga säkringsrelationer som har avbrutits 
i förtid. 
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Säkringsinstrument Nominellt belopp
Tillgångar  

verkligt värde
Skulder  

verkligt värde

Förändringar 
i verkligt värde  

som används för  
redovisning av 

säkringsineffektivitet

Återstående kontraktsenlig löptid Totalt

<1 år 1–5 år > 5år 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Derivat i säkringsrelation

Derivat i säkring av 
ränterisk 68 041,3 239 299,0 82 515,8 389 856,1 297 131,9 1 220,8 2 576,2 –453,3 –491,4 –777,0 –335,8

Derivat i säkring av 
ränterisk, portfölj – 150,0 – 150,0 – 0,0 – – 0,7 –

Derivat i säkring av  
ränte- och valutarisk 981,8 2 389,0 – 3 370,8 3 708,4 396,0 343,3 – –97,1 –13,8 –26,7

Summa 69 023,1 241 838,0 82 515,8 393 376,9 300 840,3 1 616,8 2 919,5 –453,3 –588,5 –790,1 –362,5
Genomsnittlig ränta 0,24% 0,22% 0,41%

Derivat ej i säkringsrelation

Ränterelaterade 109 235,3 146 289,7 2 657,7 258 182,7 223 441,4 23,9 71,3 –330,7 –756,5

Valutarelaterade 76 367,5 97 204,4 1 130,6 174 702,5 178 731,6 10 256,5 8 339,1 –2 347,1 –2 969,1

Övriga 6 481,8 – – 6 481,8 8 508,1 69,8 3,3 –353,4 –1 645,5

Summa 192 084,6 243 494,1 3 788,3 439 367,0 410 681,1 10 350,2 8 413,7 –3 031,2 –5 371,1

Totalt 261 107,7 485 332,1 86 304,1 832 743,9 711 521,4 11 967,0 11 333,2 –3 484,5 –5 959,6

Säkrade poster
Tillgångar  

redovisat värde

Upplupet belopp för 
justering av verkligt 

värde, tillgångar Skulder redovisat värde

Upplupet belopp för 
justering av verkligt 

värde, skulder

Förändringar 
i verkligt värde som  

används för redovisning 
av säkringsineffektivitet

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Utlåning i en säkring av 
ränterisk 116 060,4 85 680,7 869,5 656,5 – – – – 213,0 206,5

Upplåning i en säkring av 
ränterisk – – – – 258 602,4 202 333,8 657,3 1 169,9 512,6 146,6

Upplåning i en säkring av 
ränte- och valutarisk – – – – 3 252,2 2 947,1 153,4 175,5 22,1 32,1

Säkrad post i en säkring av 
ränterisk, portfölj 150,0 – –0,7 – – – – – –0,7 –

Summa 116 210,4 85 680,7 868,8 656,5 261 854,6 205 280,9 810,7 1 345,4 747,0 385,2

 

Total säkringsineffektivitet 2019 2018

Säkring av ränterisk

Derivat –777,0 –335,8

Upplåning 512,6 146,6

Utlåning 213,0 206,5

Portfölj 0,0 –

Summa –51,4 17,3
Säkring av ränte- och valutarisk

Derivat –13,8 –26,7

Upplåning 22,1 32,1

Summa 8,3 5,4

All ineffektivitet redovisas i nettoresultat av finansiella  
transaktioner.

Not 18 Immateriella tillgångar

Koncernen
2019 2018

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 34,0 24,3

Årets investeringar 10,1 11,1

Avyttringar och utrangeringar – –1,4

Utgående anskaffningsvärde 44,1 34,0

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –18,3 –13,4

Årets avskrivningar –4,4 –4,9

Avyttringar och utrangeringar – –

Utgående avskrivningar –22,7 –18,3
Planenligt restvärde vid periodens slut 21,4 15,7

Kommun invests immateriella tillgångar består av affärssystem.

Not 17 forts. 
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Not 19 Materiella tillgångar

Koncernen
2019 2018

Inventarier
Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 24,2 23,7

Årets investeringar 4,5 0,5

Avyttringar och utrangeringar –0,6 –

Nyttjanderätt leasing 0,3 –

Utgående anskaffningsvärde 28,4 24,2

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –19,0 –16,3

Årets avskrivningar –2,4 –2,7

Avyttringar och utrangeringar 0,5 –

Nyttjanderätt leasing –0,1 –

Utgående avskrivningar –21,0 –19,0
Planenligt restvärde vid periodens slut 7,4 5,2

Byggnad och mark
Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 51,9 51,9

Årets investeringar – –

Avyttringar och utrangeringar – –

Nyttjanderätt leasing 0,9 –

Utgående anskaffningsvärde 52,8 51,9

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –22,1 –20,8

Årets avskrivningar –1,0 –1,3

Avyttringar och utrangeringar – –

Nyttjanderätt leasing –0,3 –

Utgående avskrivningar –23,4 –22,1
Planenligt restvärde vid periodens slut 29,4 29,8

Taxeringsvärden
Taxeringsvärden på fastigheten Fenix 1 42,4 34,0

varav mark (i Sverige) 15,4 10,2

I inventarier ingår främst IT-utrustning och kontorsinventarier.

Not 20 Fordran på dotterbolag

Kommun invest ekonomisk förening
2019 2018

Årets koncernbidrag 393,5 750,6

Kundfordringar 0,0 0,0

Övriga fordringar 1 003,5 889,2

Summa 1 397,0 1 639,8

Övriga fordringar avser medlemsinsatser som för Föreningens 
räkning hanteras av Bolaget och som ännu inte överförts till 
Bolaget i form av nytt aktiekapital.

Not 21 Övriga tillgångar

Koncernen
2019 2018

Ställd marginalsäkerhet 2 807,6 1 454,4

Övriga tillgångar 18,9 9,4

Summa 2 826,5 1 463,8

Kommun invest började ställa säkerheter för derivat clearade 
hos central clearingmotpart under 2016, vilka nettas per mot-
part och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Under 
2017 började Bolaget även ställa kontantsäkerheter för derivat 
som ej har clearats hos central motpart för clearing för vilka 
kvittningsrätt ej föreligger. Dessa tas därmed upp till fullo 
i balansräkningen.

Not 22 Övriga skulder

Koncernen
2019 2018

Erhållen marginalsäkerhet 7 981,4 4 551,8

Övriga skulder 24,0 26,5

Leasingskuld 0,8 –

Summa 8 006,2 4 578,3

Kommun invest började erhålla säkerheter för derivat clearade 
hos central motpart för clearing under 2016, vilka nettas per 
motpart och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Under 
2017 började Bolaget även erhålla kontantsäkerheter för deri-
vat som ej har clearats hos central motpart för clearing för 
vilka kvittningsrätt ej föreligger och därmed tas upp till fullo 
i balansräkningen.

Kommun invest ekonomisk förening
2019 2018

Övriga skulder 0,3 0,5

Skatteskulder 4,4 2,4

Leverantörsskulder 1,4 0,4

Summa 6,1 3,3

Not 23  Avsättningar

Koncernen
2019 2018

Reserveringar gällande åtaganden utanför 
balansräkningen 0,1 0,1

Summa 0,1 0,1

I posten ingår reserveringar avseende förväntade kreditför-
luster på åtaganden utanför balansräkningen. För mer infor-
mation om åtaganden utanför balansräkningen se not 27.
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Not 24 Efterställda skulder

Kommun invest ekonomisk förening
Redovisat värde

Valuta Nominellt Räntesats Förfallodag 2019 2018

Förlagslån SEK 1 000,0 Rörlig 2040-11-30 1 000,1 1 000,1

Summa 1 000,0 1 000,1 1 000,1

Vid återbetalning äger Föreningen avräkna det belopp som erfordras för reglering av förfallna motfordringar från Föreningen 
 respektive fordringar från Föreningens företag. Per bokslutsdatum föreligger inga belopp för återbetalning.

Not 25 Eget kapital

Kommun invest ekonomisk förening
Kommun invest ekonomisk förening har i Koncernen klassifi-
cerat andelskapital om 7 000,0 (6 889,9) mnkr som eget kapi-
tal, varav 23,6 (23,6) mnkr avser överinsats, dvs. den del av 
kapitalet som för vissa medlemmar överstiger den stadge-
mässigt högsta nivån. 

Medlem som utträder eller utesluts ur Föreningen ska återfå 
sitt inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insats-
kapital. Det är endast vid utträde eller uteslutning som medlem 
kan få ut totalt insatt kapital. Utbetalning ska ske sex månader 
efter avgången.

Vid eventuell överinsats har medlem dock rätt att begära 
återbetalning av hela eller delar av överinsatsen utan att behöva
utträda ur Föreningen. Återbetalning av överinsats kan ske  
sex månader efter utgången av det år då uppsägningen sker.

Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån  
För eningens behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten för 
avgången uppgjorda balansräkningen därtill förslår utan ian-
språktagande av reservfond eller uppskrivningsfond och att det 
kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt. 
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt sty-
relsens bedömning är möjlig att genomföra utan i något väsent-
ligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssituationen 
i Föreningens företagsgrupp eller i Föreningens företag eller 
medföra liknande brist. Under år 2019 har inga insatser från 
Föreningens medlemmar återbetalats. 

Vid återbetalning äger Föreningen avräkna det belopp som 
erfordras för reglering av förfallna motfordringar från Fören-
ingen respektive fordringar från Föreningens företag. 
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Not 26 Eget kapital

Koncernen

Mnkr Andelskapital Reserver1
Balanserad 

vinst eller förlust
Totalt eget  

kapital

Utgående eget kapital 2017-12-31 6 770,6 –0,7 1 619,1 8 389,0
Övergångseffekt IFRS 9 3,8 –11,8 –8,0

Ingående eget kapital 2018-01-01 6 770,6 3,1 1 607,3 8 381,0
Totalresultat
Årets resultat 718,1 718,1

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 8,9 –8,9 –

Årets totalresultat –

Summa totalresultat – 8,9 709,2 718,1

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –969,8

Nytt andelskapital under perioden

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap –

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 119,3

Utgående eget kapital 2018-12-31 6 889,9 12,0 1 346,7 8 248,6

Ingående eget kapital 2019-01-01 6 889,9 12,0 1 346,7 8 248,6
Totalresultat
Årets resultat 353,8 353,8

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 9,1 –9,1 –

Årets totalresultat – –

Summa totalresultat – 9,1 344,7 353,8

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –717,8 –717,8

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,0 12,0

Insatser från befintliga medlemmar 98,1 98,1

Utgående eget kapital 2019-12-31 7 000,0 21,1 973,6 7 994,7

1)  Reserver består av aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader som förts om från balanserad vinst eller förlust, justerat med en proportionell andel av avskrivningen  
som förts tillbaka från fonden till fritt eget kapital. 
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Not 27  Ställda säkerheter, eventual förpliktelser och åtaganden

Koncernen
Ställda säkerheter 2019 2018

I form av ställda säkerheter för egna  
skulder och avsättningar

Deponerat hos Riksbanken

– statspapper 2 297,1 833,9

– statligt relaterade värdepapper 3 448,4 4 666,2

Ställda säkerheter för derivatskulder

– statspapper 5,3 566,2

Ställd marginalsäkerhet hos central  
motpart för clearing

– statspapper – 1 280,6

Summa ställda säkerheter 5 750,8 7 346,9

Eventualförpliktelser Inga Inga

Beviljade, ej utbetalda lån 1 618,8 2 144,4

Utställda lånelöften 976,5 1 213,5

 
Redovisat värde för skulder och avsättningar där pant ställts 
uppgick till 5,8 (562,6) mnkr. Värdepapper deponerade hos 
Riksbanken är ett krav för att Kommun invest är medlem 
i Riks bankens system för överföring av kontoförda pengar, 
RIX, och en förutsättning för kortfristig likviditetshantering  
via RIX. 

Not 28 Närståenderelationer

Kommun invest ekonomisk förening har under år 2019 haft närståendetransaktioner med Kommun invest i Sverige AB. 

Närståenderelation, anges i tkr År

Försäljning av 
varor/tjänster till 

närstående

Inköp av varor/ 
tjänster från 
närstående Övrigt (ränta)

Fordran på 
närstående per 

31 december

Skuld till 
närstående per 

31 december

Kommun invest i Sverige AB 2019 40 1 109 – 1 396 952 –

2018 153 1 091 – 1 639 816 167

Föreningens närståenderelation till Kommun invest i Sverige AB 
innefattar fordran på dotterbolaget avseende ett koncern bidrag 
samt medlemsinsatser, som för Föreningens räkning hanteras 

av Bolaget och som ännu inte överförts till Bolaget i form av 
nytt aktiekapital.
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Not 29 Finansiella tillgångar och skulder

Koncernen

Finansiella instrument fördelade på värderingskategori

2019
Upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde via resultaträkningen
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Handel Obligatorisk
Verkligt värde 

option
Derivat som används 

i säkringsredovisning

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 811,1 – – – – 811,1 811,1

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 13 511,2 – – 4 175,1 – 17 686,3 17 686,8

Utlåning till kreditinstitut 21 935,7 – – – – 21 935,7 21 935,7

Utlåning 271 027,8 – – 137 190,3 – 408 218,1 408 266,1

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper – – – 7 722,6 – 7 722,6 7 722,6

Derivat – – 10 350,2 – 1 616,8 11 967,0 11 967,0

Övriga tillgångar 2 823,4 – – – – 2 823,4 2 823,4

Summa 310 109,2 – 10 350,2 149 088,0 1 616,8 471 164,2 471 212,7

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 3 435,3 – – 592,4 – 4 027,7 4 027,7

Emitterade värdepapper1 285 715,8 – – 161 047,2 – 446 763,0 448 022,5

Derivat – 3 031,2 – – 453,3 3 484,5 3 484,5

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring 0,7 – – – – 0,7 0,7

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – 1 000,1 1 196,4

Övriga skulder 8 002,1 – – – – 8 002,1 8 002,1

Summa 298 154,0 3 031,2 – 161 639,6 453,3 463 278,1 464 733,9

2018
Upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde via resultaträkningen
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Handel Obligatorisk
Verkligt värde 

option
Derivat som används 

i säkringsredovisning

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 33 201,6 – – 6 028,7 – 39 230,3 39 232,9

Utlåning till kreditinstitut 1 870,7 – – – – 1 870,7 1 870,7

Utlåning 249 311,9 – – 106 398,1 – 355 710,0 355 680,9

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper – – – 7 457,8 – 7 457,8 7 457,8

Derivat – – 8 413,7 – 2 919,5 11 333,2 11 333,2

Övriga tillgångar 1 460,9 – – – – 1 460,9 1 460,9

Summa 285 845,1 – 8 413,7 119 884,6 2 919,5 417 062,9 417 036,4

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 0,8 – – 583,2 – 584,0 584,0

Emitterade värdepapper1 240 956,0 – – 155 840,9 – 396 796,9 397 667,7

Derivat – 5 371,1 – – 588,5 5 959,6 5 959,6

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – 1 000,1 1 117,7

Övriga skulder 4 570,5 – – – – 4 570,5 4 570,5

Summa 246 527,4 5 371,1 – 156 424,1 588,5 408 911,1 409 899,5

1) Upplåningens nominella belopp, det vill säga det belopp som ska infrias på förfallodagen, uppgår till 451 880,3 (401 574,2) mnkr.

Det redovisade värdet för utlåningen består dels av utlåning 
redovisad till upplupet anskaffningsvärde, utlåning som ingår 
i en verkligt värde-säkringsrelation samt utlåning redovisad till 
verkligt värde.

Det redovisade värdet för skulder till kreditinstitut och emitte-
rade värdepapper består dels av skulder redovisade till upp lupet 
anskaffningsvärde, skulder som ingår i en verkligt värde- 
säkringsrelation samt skulder redovisade till verkligt värde. 
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Beräkning av verkligt värde
Allmänt
Verkligt värde-beräkningar ska för finansiella instrument 
 uppdelas enligt följande tre nivåer:

Nivå 1:  värdering sker enligt priser noterade på en aktiv 
 marknad för samma instrument.

Nivå 2:  värdering sker utifrån direkt eller indirekt observerbar 
marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.

Nivå 3:  värdering sker utifrån icke-observerbart marknads-
data, med betydande inslag av egna och externa upp-
skattningar.

En del av de finansiella instrumenten i Kommun invests skuld-
portfölj och likviditetsreserv handlas på en aktiv marknad med 
noterade priser enligt nivå 1. För nästintill resterande del av skuld- 
portföljen, likviditetsreserven, all utlåning och derivat som inte 
handlas på en aktiv marknad med noterade priser, används 
accepterade och väl inarbetade värderingstekniker för att bestämma 
verkligt värde baserat på observerbar marknads information 
enligt nivå 2. För en liten del av finansiella instrument i Kommun-
invests skuldportfölj har indata som inte är observer bara i mark-
naden eller egna bedömningar väsentlig effekt på värderingen 
och dessa instrument klassificeras däri genom i nivå 3.

Utlåning
Verkligt värde har beräknats genom att diskontera förväntade 
framtida kassaflöden med en diskonteringsränta satt till swap-
räntan justerad med aktuella nyutlåningsmarginaler. Detta inne- 
bär att om nyutlåningsmarginalen stiger, blir verkligt värde 
lägre på befintlig utlåning och omvänt vid lägre marginal.

Belåningsbara statsskuldförbindelser samt obligationer  
och andra räntebärande värdepapper
För värdering av värdepapper används tillgångens noterade 
köpkurs. Om handel bedöms ske på en aktiv marknad klassi-
ficeras värderingen i nivå 1, för övriga värdepapper i nivå 2.

Skulder till kreditinstitut, emitterade värdepapper samt 
 efterställda skulder
Upplåning värderas på samma sätt som av marknadsdeltagare 
som innehar skulden som tillgång, antingen genom noterade 
marknadspriser eller genom en diskontering av förväntade fram- 
tida kassaflöden. Diskonteringsräntan har satts till swapräntan 
justerad för aktuella upplåningsmarginaler för upplåningens 
struktur och marknad genom att använda sekundärmarknads-
spreadar på liknande emissioner utgivna av Kommun invest 
eller liknande emittenter. För upplåningar i andra valutor än 
SEK, EUR och USD sätts aktuell upplåningsmarginal till upplå-
ningsmarginalen i USD med tillägg för valutabasisspreaden mel-
lan aktuell valuta och USD. Marknadspriser som används för 
värderingen är midpriser. Upplåning där  handel bedöms ske på 
en aktiv marknad klassificeras i nivå 1. Upplåningar som värde-
ras till noterade priser som inte bedöms handlas på en aktiv 
marknad, klassificeras i nivå 2. Även upp låningar som värderas 
baserat på diskonterade framtida kassaflöden klassificeras 
i nivå 2, förutom de upplåningar där förväntade framtida 
kassa flöden beror på betydande icke-  observerbar marknads-
data, vilka klassificeras i nivå 3. Medlemmarnas borgens-
förbindelse påverkar värderingen av upplåningen genom att 
borgensförbindelsen beaktas av marknadsaktörer och därige-
nom påverkar noterade marknadspriser och aktuella upplå-
ningsmarginaler. 

Derivat 
Standardiserade derivat i form av FRA- kontrakt kopplade till 
IMM -dagar som handlas på en aktiv marknad värderas enligt 
nivå 1. Verkligt värde på övriga derivat beräknas genom en  

diskontering av förväntade framtida kassaflöden som sker med 
midpris i relevant referensränta för den aktuella valutan. I de 
fall framtida förväntade kassaflöden beror på betydande icke 
observerbara marknadsdata eller inslag av egna bedömningar 
klassificeras derivaten i nivå 3, i annat fall klassificeras de i  
nivå 2. Samtliga derivat som klassificeras i nivå 3 är transak-
tionsmatchande swappar till upplåningar som klassificeras i 
nivå 3. Diskonteringsräntan har satts till den aktuella noterade 
swapräntan i respektive valuta. För valutaswappar har diskon-
teringsräntan justerats med aktuella basisswapspreadar.

Kreditvärdighetsjustering för derivat, CVA, är marknads-
värdet på den förväntade förlusten av motpartsrisker för derivat. 
I värderingen tas hänsyn till de riskreducerande åtgärder som 
Kommuninvest vidtagit, såsom nettningsavtal (ISDA- avtal) 
samt avtal om säkerhetsutbyte (CSA -avtal). Nettningsavtal och 
säkerhetsutbyten reducerar den förväntade exponeringen vid 
en motparts fallissemang. För den del av Kommuninvests deri-
vatkontrakt som clearas hos central clearingmotpart ställs 
dessutom initiala marginalsäkerheter, vilket innebär ännu ett 
steg i att reducera motpartsrisken. För dessa derivatkontrakt 
beräknas inte CVA. För derivatkontrakt som inte clearas hos 
central clearingmotpart beräknas och bokförs CVA.

Skuldvärdesjustering för derivat, DVA, motsvarar den kre-
ditvärdighetsjustering Kommuninvests derivatmotparter har 
genom sin exponering mot Kommuninvest. Genom den solida-
riska borgen och medlemmarnas höga kreditvärdighet utgör 
skuldvärdesjusteringen ett immateriellt belopp.

Utlåning till kreditinstitut, övriga tillgångar och övriga skulder
För dessa poster är det redovisade värdet en godtagbar approx-
imation av det verkliga värdet. Utlåning till kreditinstitut 
består av bankkonton samt repotransaktioner med en löptid 
om maximalt sju dagar. Övriga tillgångar och övriga skulder 
består huvudsakligen av ställda/erhållna kontantsäkerheter, 
kundfordringar och leverantörsskulder, öppna poster samt 
koncerninterna fordringar och skulder.

Väsentliga antaganden och osäkerhetsfaktorer
Kommun invest har använt de värderingstekniker som bäst 
bedömts spegla värdet på företagets tillgångar och skulder. 
Förändringar i underliggande marknadsdata skulle kunna 
innebära förändringar i resultat- och balansräkningen vad 
 gäller de orealiserade marknadsvärdena. Värderingskurvorna 
bestäms även utifrån aktuella upp- och utlåningsmarginaler 
där ökade marginaler på utlåning leder till orealiserade förlus-
ter då befintliga affärer blir mindre värda. Kommun invest har 
enbart en marginell exponering mot swapräntor och eftersom 
Kommun invest säkrar övriga marknadsrisker är det föränd-
ringar i upp- och utlåningsmarginaler, basisswapspreadar, 
samt kreditspreadar på innehav i likviditetsreserven som ger 
upphov till marknadsvärdesförändringarna.

En höjning av utlåningspriset, i förhållande till swapräntor, 
med 10 bp på de fordringar som redovisas till verkligt värde 
skulle innebära en förändring i resultatet om –267 (–238) 
mnkr. En höjning av upplåningskostnaden, i förhållande till 
swap räntor, med 10 bp på de skulder som värderas till verkligt 
värde skulle innebära en förändring av resultatet om +253 (+259) 
mnkr. En parallellförskjutning av utlånings- och upplånings-
priset, i förhållande till swapräntor, uppåt respektive nedåt 
med 10 bp skulle innebära en resultatförändring med +/– 14  
(+/– 22) mnkr. En förskjutning av värderingskurvan uppåt 
 respektive nedåt med 10 bp för de finansiella instrument som 
värderas enligt nivå 3 skulle innebära en resultatförändring 
med +/– 14 (+/– 23) mnkr.

Samtliga förändringar ovan avser 2019-12-31 (jämförelse-
talen avser 2018-12-31) och är exklusive skatteeffekt. Påverkan 
på eget kapital sker med hänsyn till skatteeffekten.

Not 29 forts. 
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Alla marknadsvärdeseffekter är orealiserade och eftersom 
Kommun invest har för avsikt att hålla tillgångarna och skulderna 
till förfall innebär detta att dessa värden normalt sett inte reali-
seras. Undantagsfall är återköp av upplåningar eller utlåningar, 
som alltid sker på initiativ av investerare respektive kunder, 
vilka leder till att marknadsvärdena realiseras.

Osäkerhet i värderingen på grund av ej observerbar indata
Indata som inte är observerbar i marknaden utgörs av korrela-
tioner mellan marknadsdata samt volatiliteter på löptider längre 
än de för vilka observerbar marknadsdata finns att tillgå. 
Instrument som påverkas av ej observerbar indata utgörs av 
emitterade strukturerade värdepapper med möjlighet till för-
tidsinlösen och de derivat som på transaktionsnivå säkrar dessa. 
Mottagarbenet i ett sådant derivat utgörs alltid av kupongerna 
i det emitterade värdepapperet och betalbenet av en interbank-
ränta +/– en fast marginal.

Resultatpåverkan från dessa kontrakt uppkommer när 
Kommun invests upplåningsmarginaler för denna typ av upp-
låning förändras. Hur stor förändringen blir beror på den för-
väntade återstående löptiden i kontrakten, vilken i sin tur beror 
på ej observerbar indata. Den resultatpåverkan från ej observerbar 
indata som uppkommer kan därför hänföras till hur indatan 
påverkar den uppskattade återstående löptiden på  kontrakten.

Kommun invest har beräknat durationen till 1,3 år men upp-
skattar att ej observerbara indata under rimliga förhållanden 
leder till en genomsnittlig duration på den i förtid uppsägnings-
bara upplåningen i intervallet 1,0 till 2,1 år. Detta skulle ha en 
resultatpåverkan i intervallet –0,4 till –0,3 mnkr.

Värdeförändring på grund av förväntad kreditrisk
Genom den solidariska borgen för Kommun invests upplåning 
som medlemmarna i Kommun invest ekonomisk förening  lämnar 
anses Kommun invests egen kreditrisk vara försumbar. En för-
ändring av Kommun invests egen kreditrisk anses endast upp-
komma vid händelser såsom exempelvis en större nedgradering 
av Bolagets rating, eller en betydande förändring av medlem-

marnas borgensförbindelse som skulle minska medlemmarnas 
kollektiva ansvar för Bolagets åtaganden. Inga sådana händelser 
eller förändringar har inträffat varför samtliga  variationer i  
upplåningsmarginaler och därav uppkomna värde förändringar 
på skulder anses bero på generella förändringar i marknads-
priset på kredit- och likviditetsrisk och inte från förändring 
i Kommun invests egen kreditrisk.

Kreditrisken i utlåningen anses vara densamma som 
Kommun invests egen kreditrisk. Ingen del av värdeförändringen 
i utlåningen anses därigenom härröra från förändrad kreditrisk.

Tillgångarna i likviditetsreserven är av mycket hög kredit-
värdighet. En förändring i kreditrisk som påverkar värderingen 
bedöms för dessa inträffa först vid betydande nedgraderingar. 
Sådana nedgraderingar har inte inträffat för någon av emitten-
terna varför inga värdeförändringar i likviditetsreserven anses 
härröra från förändrad kreditrisk.

Förändrade värderingsmodeller
Under perioden har Kommuninvest infört bokföring av kredit-
värdighetsjustering för derivat, CVA, för derivat som inte är 
clearade hos central clearingmotpart. Tidigare beaktades 
garantiavtal från medlemmarna avseende motpartsexpone-
ringar, vilket efter en ny bedömning inte längre anses vara ett 
karaktärsdrag som beaktas vid värdering av derivaten. Inklu-
dering av denna justering anses bättre avspegla verkligt värde. 
Förändringen påverkar det totala värdet av derivatportföljen 
med –5,0 mnkr per 31 december 2019.

Godkännande av värderingsmodeller
Värderingsmodeller som används fastställs av CFO och redo-
visas för Bolagets ALCO, Asset and Liability Committee, samt 
styrelsen. Ekonomiavdelningen är ansvarig för värderingspro-
cessen inklusive värderingsmodellerna. Avdelningen Risk och 
Kontroll är ansvarig för att säkerställa en oberoende kontroll 
av kvaliteten i värderingsmodeller och marknadsdata som 
används vid värderingen.

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2019 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 2 667,6 1 507,5 – 4 175,1

Utlåning – 137 190,3 – 137 190,3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 5 065,2 2 657,4 – 7 722,6

Derivat – 11 782,2 184,8 11 967,0

Summa 7 732,8 153 137,4 184,8 161 055,0

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 592,4 – 592,4

Emitterade värdepapper 101 897,5 52 418,2 6 731,5 161 047,2

Derivat – 2 995,5 489,0 3 484,5

Summa 101 897,5 56 006,1 7 220,5 165 124,1

2018 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 2 542,4 3 486,3 – 6 028,7

Utlåning – 106 398,1 – 106 398,1

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2 389,1 5 068,7 – 7 457,8

Derivat 0,0 11 204,2 129,0 11 333,2

Summa 4 931,5 126 157,3 129,0 131 217,8

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 583,2 – 583,2

Emitterade värdepapper 89 764,9 58 209,7 7 866,3 155 840,9

Derivat – 4 168,1 1 791,5 5 959,6

Summa 89 764,9 62 961,0 9 657,8 162 383,7

Not 29 forts. 
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Överföring mellan nivåer på instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen

Redovisat värde
2019-12-31

Redovisat värde
2018-12-31

Tillgångar
Till nivå 1 från nivå 2 – –

Till nivå 2 från nivå 1 – 7 797,5

Skulder
Till nivå 1 från nivå 2 – –

Till nivå 2 från nivå 1 35 348,8 40 186,9

Kommun invest ser löpande över kriterierna för nivåindelning 
av finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt 
värde. Rörelserna är hänförliga variation i de indikatorer 
Kommun invest använder för gränsdragning mellan nivå 1  
och nivå 2 för obligationer. 

Indikatorerna visar antalet observationer och deras 
 standardavvikelse för obligationspriser samt specifikt antal 
exekverbara prisnoteringar. Överföringarna anses ha skett 
2019-12-31 respektive 2018-12-31 för föregående period.

Verkligt värde på finansiella instrument ej redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2019 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa  

verkligt värde
Redovisat  

värde

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker – 811,1 – 811,1 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser – 13 511,7 – 13 511,7 13 511,2

Utlåning till kreditinstitut – 21 935,7 – 21 935,7 21 935,7

Utlåning – 271 075,8 – 271 075,8 271 027,8

Övriga tillgångar – 2 823,4 – 2 823,4 2 823,4

Summa – 310 157,7 – 310 157,7 310 109,2
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 3 435,3 – 3 435,3 3 435,3

Emitterade värdepapper – 286 975,3 – 286 975,3 285 715,8

Värdeförändring på räntesäkrade poster i 
portföljsäkring – 0,7 – 0,7 0,7

Efterställda skulder – 1 196,4 – 1 196,4 1 000,1

Övriga skulder – 8 002,1 – 8 002,1 8 002,1

Summa – 299 609,9 – 299 609,9 298 154,0

2018 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa v 

erkligt värde
Redovisat  

värde

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 33 204,2 – 33 204,2 33 201,6

Utlåning till kreditinstitut – 1 870,7 – 1 870,7 1 870,7

Utlåning – 249 282,8 – 249 282,8 249 311,9

Övriga tillgångar 1 460,9 1 460,9 1 460,9

Summa – 285 818,6 – 285 818,6 285 845,1
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 0,8 – 0,8 0,8

Emitterade värdepapper – 241 826,8 – 241 826,8 240 956,0

Efterställda skulder 1 117,7 1 117,7 1 000,1

Övriga skulder – 4 570,5 – 4 570,5 4 570,5

Summa – 247 515,8 – 247 515,8 246 527,4

Not 29 forts. 
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Rörelser i nivå 3
I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för sådana finansiella instrument som värderats 
till verkligt värde i balansräkningen med utgångspunkt från en värderingsteknik som bygger på icke-observerbar indata (nivå 3). 
Värde förändring i nivå 3 följs upp löpande under året.

Derivat  
tillgångar

Derivat  
skulder 

Emitterade 
värdepapper Totalt

Öppningsbalans 2018-01-01 138,4 –63,2 –1 325,3 –1 250,1
Redovisade vinster och förluster:

–  redovisat i resultaträkningen  
(nettoresultat av finansiella transaktioner) –9,4 –1 728,3 1 716,8 –20,9

Upptagna lån/Emissioner – – –8 911,6 –8 911,6

Årets förfall – – 653,8 653,8

Utgående balans 2018-12-31 129,0 –1 791,5 –7 866,3 –9 528,8

Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen 
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar som 
ingår i den utgående balansen 2018-12-31 –35,0 –1 691,1 1 705,3 –20,8

Öppningsbalans 2019-01-01 129,1 –1 791,4 –7 866,3 –9 528,6
Redovisade vinster och förluster:

–  redovisat i resultaträkningen  
(nettoresultat av finansiella transaktioner) 55,7 1 302,4 –1 350,8 7,3

Upptagna lån/Emissioner –3 190,6 –3 190,6

Årets förfall 5 676,2 5 676,2

Utgående balans 2019-12-31 184,8 –489,0 –6 731,5 –7 035,7

Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen 
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar 
som ingår i den utgående balansen 2019-12-31 185,2 216,9 –408,4 –6,3

Eftersom instrumenten i nivå 3 är säkrade på transaktionsbasis och varje upplåningspaket beter sig som ett upplåningspaket  
i nivå 2 analyseras värdeförändringarna i nivå 3 på samma sätt som i nivå 2.

Not 30 Information om finansiella tillgångar och skulder som är föremål för kvittning

Koncernen
Kommun invest kvittar tillgångar och skulder i balansräk-
ningen om en legal rätt till kvittning föreligger och om avsikten 
är att nettoreglera posterna, vilket uppstår för Kommun invests 
derivattillgångar och derivatskulder gentemot centrala mot-
parter för clearing.

Kommun invests icke clearade derivat är så kallade OTC-
derivat, det vill säga de är ej handlade på en börs utan görs 
under ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
Master-avtal. Till ISDA-avtalet har ett tilläggsavtal, CSA (Credit 
Support Annex), tecknats med en betydande del av motpar-
terna. CSA-avtal reglerar rätten att inhämta säkerheter för att 
eliminera exponeringen.

För icke clearade derivat gjorda under ISDA Master-avtal nettas 
i största möjliga utsträckning alla betalningsflöden med en 
motpart som förfaller under en och samma dag, inom varje 
valuta till ett nettobelopp som ska betalas från en motpart till 
en annan. För specifika händelser, såsom utebliven betalning, 
konkurs etc. avslutas alla affärer med motparten, en värdering 
görs och reglering sker netto.

ISDA Master-avtal uppfyller inte kriterierna för kvittning i 
balansräkningen då den legala kvittningsrätten enbart gäller i 
en angiven typ av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.

Not 29 forts. 
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Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2019

Bruttobelopp 
för finansiella 
tillgångar och 

skulder

Belopp  
som kvittas  

i balans-
räkningen1

Nettobelopp 
redovisade 

i balansräkningen
Finansiella  
instrument

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
säkerhet– 

värdepapper
Lämnad (+)/Erhållen (–) 

kontantsäkerhet
Netto- 
belopp

Tillgångar
Derivat 17 553,6 –5 586,6 11 967,0 –2 104,1 –1 584,2 –7 267,8 1 010,9
Repor 20 042,6 – 20 042,6 – –20 008,4 – 34,2

Skulder
Derivat –5 063,6 1 579,1 –3 484,5 2 104,1 5,3 683,3 –691,8
Repor –3 435,1 – –3 435,1 – 3 435,1 – –
Totalt 29 097,5 –4 007,5 25 090,0 – –18 152,2 –6 584,5 353,3

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2018

Bruttobelopp 
för finansiella 
tillgångar och 

skulder

Belopp  
som kvittas  

i balans-
räkningen1

Nettobelopp 
redovisade 

i balansräkningen
Finansiella  
instrument

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
säkerhet– 

värdepapper
Lämnad (+)/Erhållen (–) 

kontantsäkerhet
Netto- 
belopp

Tillgångar
Derivat 13 288,4 –1 955,2 11 333,2 –2 955,3 –4 151,9 –3 771,8 454,2

Skulder
Derivat –7 262,7 1 303,1 –5 959,6 2 955,3 558,1 1 281,3 –1 164,9
Totalt 6 025,7 –652,1 5 373,6 – –3 593,8 –2 490,5 –710,7

1) I det kvittade beloppet för derivatskulder ingår kontantsäkerheter om 4 007 mnkr per 2019-12-31 och 652 mnkr per 2018-12-31.

 

Not 31  Övergång till IFRS 16 Leasingavtal 

Den 1 januari 2019 trädde IFRS 16 Leasingavtal i kraft och 
ersatte IAS 17 Leasingavtal. Den största skillnaden mellan 
redovisningsprinciperna är att under IFRS 16 delas inte leasing-
avtal upp i finansiella och operationella leasingavtal, istället 
redovisas samtliga leasingavtal i balansräkningen som nyttjan-
derätt och leasingskuld. En annan skillnad är att i resultaträk-
ningen redovisas kostnaderna numera fördelat som en kompo-
nent i räntenettot och som en avskrivningskomponent istället 
för under administrationskostnader. IFRS 16 innehåller en lätt-
nadsregel som innebär att leasing där den underliggande till-
gången bedöms vara av lågt värde, kan redovisas direkt i resul-
taträkningen.

Tidigare har Koncernen enbart haft operationella leasing-
avtal och övergången har inneburit att dessa, när tillämpligt, 
aktiverats i balansräkningen. Koncernen har valt förenklad 
metod som övergångsmetod och effekten av övergången har 
justerat ingående balans. Den förenklade metoden innebär att 
leasingavtalen tas upp från inledningsdatum utan full retro-
aktivitet och att inga jämförelsetal räknas om. Kommuninvest 
har tillämpat lättnadsregeln att värdera nyttjanderätt till 
samma belopp som leasingskulden vilket har justerat ingående 
balans vid övergången men inte skapat några effekter i eget 
kapital. Nyttjanderätt för leasingtillgångar återfinns under den 
post de skulle tillhöra om Koncernen ägde tillgången och lea-
singskuld ingår under övriga skulder. För justering av ingående 
balans, se tabell på sidan 98. 

IFRS 16 innehåller en lättnadsregel som innebär att leasing 
där underliggande tillgång är av lågt värde inte behöver aktive-

ras i balansräkningen utan får redovisas direkt i resultaträk-
ningen periodiserat över nyttjandeperioden. Kommuninvest 
tillämpar lättnadsregeln på samtliga leasingavtal där underlig-
gande tillgång är av lågt värde. 

Kommuninvests leasingaktivitet är väldigt begränsad och 
omfattar främst leasing av mobiltelefoner, IT-utrustning och 
kontorsinventarier och dessa leasingavtal redovisas främst 
direkt i resultaträkningen. Koncernen har ett fåtal leasingavtal 
som har aktiverats i balansräkningen, vilka består av hyra av 
lokaler utanför Kommuninvests ordinarie kontorslokaler. 
Kommuninvest är inte leasegivare. 

För leasingavtal av lokaler med avtal som löper tills vidare 
har en leasingperiod fastställts till tre år vilket bedöms vara en 
rimlig period för omprövning av dessa avtal där det inte finns 
något förbestämt slutdatum. Övrig leasingperiod har fastställts 
till avtalets period då bedömning är att den underliggande till-
gången kommer att bytas ut efter avtalets slut och ett nytt lea-
singavtal kommer att tecknas när det är aktuellt. 

Tabellen på sidan 98 visar övergångseffekten från IAS 17 till 
IFRS 16. Effekten har justerats i ingående balans per 2019-01-01. 
Vid övergången har nyttjanderätt värderats till samma belopp 
som leasingskulden vilket innebär att övergången inte har ska-
pat någon effekt i eget kapital. Kommuninvests leasingaktivitet 
är begränsad och leasingavtal med underliggande tillgång av 
lågt värde redovisas direkt i resultaträkningen. Leasingavtal 
som tas upp i balansräkningen avser leasing av mindre lokaler 
samt skrivare.
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Balansräkning – Koncernen
Redovisat värde   

enligt IAS 17 
2018-12-31

Övergångs- 
effekt 

Redovisat värde  
enligt IFRS 16  

2019-01-01

TILLGÅNGAR
Belåningsbara statsskuldförbindelser 39 230,3 – 39 230,3

Utlåning till kreditinstitut 1 870,7 – 1 870,7

Utlåning 355 710,0 – 355 710,0

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 7 457,8 – 7 457,8

Derivat 11 333,2 – 11 333,2

Immateriella tillgångar 15,7 – 15,7

Materiella tillgångar, inventarier 5,3 0,3 5,6

Materiella tillgångar, byggnader och mark 29,8 0,8 30,6

Aktuell skattefordran 78,6 – 78,6

Övriga tillgångar 1 463,8 – 1 463,8

Uppskjuten skattefordran 0,6 – 0,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15,2 – 15,2

SUMMA TILLGÅNGAR 417 211,0 1,1 417 212,1

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL
Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 584,0 – 584,0

Emitterade värdepapper 396 796,9 – 396 796,9

Derivat 5 959,6 – 5 959,6

Övriga skulder 4 578,3 1,1 4 579,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43,4 – 43,4

Avsättningar 0,1 – 0,1

Efterställda skulder 1 000,1 – 1 000,1

Summa skulder och avsättningar 408 962,4 1,1 408 963,5

Eget kapital
Andelskapital 6 889,9 – 6 889,9

Reserver 12,0 – 12,0

Balanserat resultat 628,6 – 628,6

Periodens resultat 718,1 – 718,1

Summa eget kapital 8 248,6 0,0 8 248,6
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 417 211,0 1,1 417 212,1

Not 32 Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens 
utgång. 
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Fem år i sammandrag – Koncernen 
 
Nyckeltal 2015–2019, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Kapital

Kärnprimärkapitalrelation (%) 128,2 187,7 218,0 106,6 46,2

Primärkapitalrelation (%) 128,2 187,7 218,0 106,6 46,2

Totalkapitalrelation (%) 128,2 192,8 231,4 117,6 56,9

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR (%) 1,59 1,74 1,82 1,60 0,90

Resultat

Operativt resultat 538,0 581,7 677,9 581,7 534,5

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgift i % av utlåning 1 0,058 0,061 0,071 0,077 0,072

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgift i % av balansomslutning 1 0,050 0,052 0,061 0,059 0,054

Avkastning på tillgångar (%) 0,075 0,172 0,301 0,107 0,203

K/I tal 0,321 0,326 0,323 0,320 0,379

1) Resolutionsavgiften ersatte stabilitetsavgiften under år 2016.

Övriga uppgifter

Antal anställda vid årets utgång 93 92 96 91 85

Resultaträkning 1 januari–31 december, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Räntenetto 811,0 872,5 878,7 761,9 798,3

Provisionskostnader –11,3 –8,2 –7,3 –5,2 –5,3

Nettoresultat av finansiella transaktioner –201,5 161,4 512,0 –131,9 165,7

Övriga rörelseintäkter 9,0 7,6 6,2 7,2 4,5

Summa rörelseintäkter 607,2 1 033,3 1 389,6 632,0 963,2
Summa kostnader –263,1 –287,2 –285,7 –245,8 –304,5
Resultat före kreditförluster 344,1 746,1 1 103,9 386,2 658,7
Kreditförluster, netto 12,6 –24,3 – – –

Rörelseresultat 356,7 721,8 1 103,9 386,2 658,7
Skatt –2,9 –3,7 –28,0 –0,4 31,2

Årets resultat 353,8 718,1 1 075,9 385,8 689,9

Balansräkningssammandrag per den 31 december, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Kassa och tillgodohavanden hos centralbank 811,1 – – – –

Belåningsbara statsskuldförbindelser 17 686,3 39 230,3 24 635,8 16 964,4 16 839,4

Utlåning till kreditinstitut 21 935,7 1 870,7 698,5 1 150,8 717,3

Utlåning 408 218,1 355 710,0 310 147,3 276 982,1 254 421,7

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 7 722,6 7 457,8 12 500,0 42 003,9 45 688,4

Derivat 11 967,0 11 333,2 8 044,6 24 449,8 22 775,6

Övriga tillgångar 2 980,5 1 609,0 945,2 178,2 173,4

Summa tillgångar 471 321,3 417 211,0 356 971,4 361 729,2 340 615,8

Skulder till kreditinstitut 4 027,7 584,0 1 318,4 2 396,1 2 303,5

Emitterade värdepapper 446 763,0 396 796,9 337 755,8 341 579,4 318 943,6

Derivat 3 484,5 5 959,6 7 793,9 9 390,5 11 723,1

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring 0,7 – – – –

Övriga skulder 8 050,6 4 621,8 714,2 56,4 163,9

Efterställda skulder 1 000,1 1 000,1 1 000,1 1 000,0 1 000,0

Summa skulder och avsättningar 463 326,6 408 962,4 348 582,4 354 422,4 334 134,1

Eget kapital 7 994,7 8 248,6 8 389,0 7 306,8 6 481,7

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 471 321,3 417 211,0 356 971,4 361 729,2 340 615,8
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Alternativa nyckeltal – Koncernen
Koncernen har i denna årsredovisning valt att presentera 
ett antal alternativa nyckeltal som inte är definierade eller 
anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering. Rörelse-
resultat exklusive effekter av orealiserade marknadsvärdes-
förändringar som förekom i 2018 årsredovisning är utbytt 

till Operativt resultat med motivering att det är ett nyckel-
tal som verkställande ledning följer upp. Dessa alternativa 
nyckeltal har definierats i enlighet med riktlinjer från Euro-
pean Securities and Markets Authority (ESMA).

Alternativt nyckeltal Definition

Operativt resultat Rörelsens resultat reducerat med resultat  
av orealiserade marknadsvärdesförändringar 
som ingår i resultaträkningsposten Netto-
resultat av finansiella transaktioner samt  
förväntade kreditförluster. Nyckel talet är  
av intresse för att visa Kommun invests 
underliggande intjänings förmåga.

Bruttosoliditet  
exklusive utlåning  
till medlemmar  
och deras bolag

Kommuninvests primärkapital dividerat  
med bruttoexponeringsbeloppet med  
avdrag för exponering i form av Kommun- 
invests utlåning till medlemmar och deras 
bolag. Nyckeltalet är relevant för att visa 
påverkan av det nya regelverket som  
träder i kraft i juni 2021.

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift/stabilitetsavgift 
i % av utlåning

Förvaltningskostnader under verksamhets-
året exklusive resolutionsavgift/stabilitets-
avgift i förhållande till redovisat värdet av 
utlåningen per bokslutsdagen. Ett nyckeltal 
som är relevant för att bedöma organisa-
tionens övergripande kostnadseffektivitet  
i förhållande till utlåning rensat för resolu-
tionsavgift/stabilitetsavgift.

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift/stabilitetsavgift 
i % av balans omslutning 

Totala förvaltningskostnader under verk- 
samhetsåret exklusive resolutionsavgift/ 
stabilitetsavgift i förhållande till balans-
omslutning per bokslutsdagen. Ett nyckeltal 
som är relevant för att bedöma organisa-
tionens övergripande kostnadseffektivitet  
i förhållande till balansomslutning rensat  
för resolutionsavgift/stabilitetsavgift. 

Avkastning på 
 tillgångar (%)

Årets resultat i förhållande till totala  
tillgångar uttryckt i procent. Nyckeltal  
som anges i enlighet med FFFS 2008:25  
6 kap 2a.

K/I-tal Summa kostnader i relation till räntenetto 
och övriga rörelseintäkter. Ett veder taget 
nyckeltal inom banksektorn för att bedöma 
relationen mellan kostnader och intäkter.

 

Avstämning 2019 2018

Rörelseresultat 356,7 721,8

Resultat av orealiserade 
marknadsvärdesförändringar –193,9 164,4

Kreditförluster, netto 12,6 –24,3

Operativt resultat 538,0 581,7

Total exponering enligt nuvarande regelverk 469 860,5 423 127,0

Exponering i form av utlåning till medlemmar 
och deras bolag 409 515,7 357 388,9

Total exponering 60 344,8 65 738,1

Primärkapital, beräknat med 
övergångsregler 7 456,1 7 353,0

Bruttosoliditet exklusive utlåning till 
medlemmar och deras bolag 12,36% 11,19%

Allmänna administrationskostnader –246,9 –273,5

Av- och nedskrivningar –8,3 –9,2

Övriga rörelsekostnader –7,9 –4,5

Summa förvaltningskostnader –263,1 –287,2

Resolutionsavgift/stabilitetsavgift –27,4 –69,1

Summa förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift –235,7 –218,1

Utlåning per bokslutsdagen 408 218,1 355 710,0
Förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift i % av 
utlåning 0,058 0,061

Allmänna administrationskostnader –246,9 –273,5

Av- och nedskrivningar –8,3 –9,2

Övriga rörelsekostnader –7,9 –4,5

Summa förvaltningskostnader –263,1 –287,2

Resolutionsavgift/stabilitetsavgift –27,4 –69,1

Summa förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift –235,7 –218,1

Balansomslutning per bokslutsdagen 471 321,3 417 211,0
Förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift i %  
av balans omslutning 0,050 0,052

Årets resultat 353,8 718,1

Totala tillgångar 471 321,3 417 211,0

Avkastning på tillgångar (%) 0,075 0,172

Summa rörelsekostnader –263,1 –287,2
Räntenetto 811,0 872,5

Övriga rörelseintäkter 9,0 7,6

Summa räntenetto och  
övriga rörelseintäkter 820,0 880,1
K/I-tal 0,321 0,326
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Kommun invest ekonomisk förening,  
org.nr 716453-2074

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Kommun invest ekonomisk förening för år 2019. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 25–101 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderföreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, 
och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
 resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen  
och för koncernen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
 Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncer-
nen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen  
och  koncern redovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 3–23 och 106–108. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsent-
lig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som 
de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fort-
sätta verksam heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för-
hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamhe-
ten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkstäl-
lande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller miss-
tag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 
•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
 Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentlig heter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
 agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
 direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens och kon-
cernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slut-
satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-
arna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revi-
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberät-
telsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en förening och en koncern inte längre kan fortsätta verk-
samheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
 planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.  
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  författningar 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för Kommun invest ekono-
misk förening för år 2019 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdel-
ning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdel-
ningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av föreningens och koncernens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvalt-
ningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens eko-
nomiska situation, och att tillse att föreningens organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och fören-
ingens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot för-
eningen, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen, lagen om årsredovisning 
i kredit institut och värdepappersbolag eller föreningens 
 stadgar.
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Medlemmar i Kommun invest   
ekonomisk förening

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2019-12-31
Medlem  

år

Gävle kommun 1 102 418 1993

Umeå kommun 2 128 901 1993

Trollhättans stad 3 59 058 1993

Lindesbergs kommun 4 23 588 1993

Uddevalla kommun 5 56 703 1993

Vänersborgs kommun 6 39 591 1993

Sandvikens kommun 7 39 234 1993

Varbergs kommun 8 64 601 1993

Mjölby kommun 9 27 758 1996

Region Örebro län 10 304 805 1993

Örebro kommun 11 155 696 1993

Kumla kommun 12 21 738 1993

Laxå kommun 13 5 683 1993

Ljusnarsbergs kommun 14 4 771 1993

Karlskoga kommun 15 30 381 1993

Hallsbergs kommun 16 15 932 1993

Degerfors kommun 17 9 666 1993

Askersunds kommun 18 11 377 1993

Nora kommun 19 10 726 1993

Hällefors kommun 20 7 013 1993

Härnösands kommun 21 25 183 1993

Ale kommun 22 31 402 1993

Norbergs kommun 23 5 690 1993

Karlskrona kommun 24 66 622 1993

Skellefteå kommun 25 72 589 1994

Västerviks kommun 26 36 679 1994

Fagersta kommun 27 13 391 1994

Region Gotland 28 59 686 1994

Alingsås kommun 29 41 420 1994

Smedjebackens kommun 30 10 894 1994

Boxholms kommun 31 5 476 1994

Ockelbo kommun 32 5 908 1994

Tanums kommun 33 12 841 1994

Borlänge kommun 34 52 590 1994

Strömsunds kommun 35 11 605 1994

Kungsbacka kommun 36 84 395 1994

Valdemarsviks kommun 37 7 873 1994

Eda kommun 38 8 564 1994

Gnosjö kommun 39 9 712 1994

Övertorneå kommun 40 4 299 1994

Hedemora kommun 41 15 491 1994

Luleå kommun 42 78 105 1994

Falu kommun 43 59 406 1994

Landskrona stad 44 46 090 1994

Arboga kommun 45 14 087 1994

Munkedals kommun 46 10 513 1994

Orust kommun 47 15 218 1994

Falkenbergs kommun 48 45 367 1994

Region Sörmland 49 297 540 1994

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2019-12-31
Medlem  

år

Katrineholms kommun 50 34 755 1994

Vadstena kommun 51 7 428 1994

Pajala kommun 52 6 052 1994

Piteå kommun 53 42 281 1994

Kristianstads kommun 54 85 747 1994

Bergs kommun 55 7 061 1995

Vårgårda kommun 56 11 810 1995

Ödeshögs kommun 57 5 337 1995

Orsa kommun 58 6 911 1995

Svedala kommun 59 22 229 1995

Lomma kommun 60 24 834 1995

Lekebergs kommun 61 8 234 1995

Kungsörs kommun 62 8 675 1995

Tjörns kommun 63 16 016 1995

Staffanstorps kommun 64 25 396 1995

Härryda kommun 65 37 977 1995

Grums kommun 66 9 047 1995

Höganäs kommun 67 26 942 1995

Ängelholms kommun 68 42 476 1995

Flens kommun 69 16 585 1995

Essunga kommun 70 5 654 1995

Nordmalings kommun 71 7 143 1995

Oskarshamns kommun 72 27 102 1996

Båstads kommun 73 15 128 1996

Storumans kommun 74 5 852 1996

Älvdalens kommun 75 7 031 1996

Sunne kommun 76 13 306 1995

Hjo kommun 77 9 210 1996

Mönsterås kommun 78 13 430 1996

Malå kommun 79 3 068 1997

Högsby kommun 80 5 921 1997

Torsby kommun 81 11 616 1997

Lycksele kommun 82 12 245 1997

Bengtsfors kommun 83 9 750 1997

Åstorps kommun 84 15 940 1997

Simrishamns kommun 85 19 174 1997

Vimmerby kommun 86 15 647 1997

Hultsfreds kommun 87 14 224 1997

Mörbylånga kommun 88 15 249 1997

Arvika kommun 89 26 045 1997

Hammarö kommun 90 16 568 1997

Karlshamns kommun 91 32 473 1997

Skara kommun 92 18 837 1997

Sävsjö kommun 93 11 677 1997

Skurups kommun 94 15 889 1998

Vindelns kommun 95 5 423 1998

Rättviks kommun 96 10 950 1998

Melleruds kommun 97 9 310 1998

Färgelanda kommun 98 6 637 1998
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Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2019-12-31
Medlem  

år

Söderköpings kommun 99 14 626 1998

Vetlanda kommun 100 27 466 1998

Herrljunga kommun 101 9 464 1999

Laholms kommun 102 25 903 1999

Region Gävleborg 103 287 382 1999

Marks kommun 104 34 754 1999

Leksands kommun 105 15 807 1999

Strömstads kommun 106 13 218 1999

Upplands-Bro kommun 107 29 346 1999

Alvesta kommun 108 20 134 1999

Kalix kommun 109 15 886 1999

Bräcke kommun 110 6 298 2000

Örkelljunga kommun 111 10 280 2000

Götene kommun 112 13 207 2000

Ovanåkers kommun 113 11 670 2000

Ydre kommun 114 3 747 2001

Bollebygds kommun 115 9 495 2001

Torsås kommun 116 7 125 2001

Habo kommun 117 12 433 2001

Gagnefs kommun 118 10 304 2001

Sotenäs kommun 119 9 061 2001

Köpings kommun 120 26 214 2001

Bodens kommun 121 28 080 2001

Tranemo kommun 122 11 936 2001

Nässjö kommun 123 31 538 2001

Kinda kommun 124 9 940 2001

Sigtuna kommun 125 48 964 2002

Karlsborgs kommun 126 6 940 2002

Robertsfors kommun 127 6 747 2002

Älvsbyns kommun 128 8 066 2002

Mora kommun 129 20 470 2002

Tranås kommun 130 19 003 2002

Eksjö kommun 131 17 753 2002

Heby kommun 132 14 047 2002

Oxelösunds kommun 133 11 983 2003

Haninge kommun 134 92 095 2003

Kungälvs kommun 135 46 336 2003

Tomelilla kommun 136 13 617 2003

Växjö kommun 137 94 129 2003

Trelleborgs kommun 138 45 440 2003

Lessebo kommun 139 8 733 2003

Säters kommun 140 11 093 2003

Ånge kommun 141 9 316 2003

Region Västmanland 142 275 845 2003

Ljusdals kommun 143 18 949 2003

Norsjö kommun 144 3 986 2003

Hofors kommun 145 9 588 2003

Överkalix kommun 146 3 315 2004

Kils kommun 147 12 087 2004

Härjedalens kommun 148 10 090 2004

Region Värmland 149 282 414 2004

Eslövs kommun 150 33 793 2004

Mullsjö kommun 151 7 290 2004

Vingåkers kommun 152 9 111 2004

Munkfors kommun 153 3 740 2004

Ystads kommun 154 30 541 2004

Säffle kommun 155 15 455 2004

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2019-12-31
Medlem  

år

Bollnäs kommun 156 26 888 2004

Storfors kommun 157 4 014 2004

Huddinge kommun 158 112 848 2004

Håbo kommun 159 21 934 2005

Gällivare kommun 160 17 529 2005

Region Uppsala 161 383 713 2005

Kramfors kommun 162 18 282 2005

Haparanda kommun 163 9 685 2005

Krokoms kommun 164 14 966 2005

Arvidsjaurs kommun 165 6 220 2005

Mariestads kommun 166 24 537 2005

Åsele kommun 167 2 794 2005

Sollefteå kommun 168 19 140 2005

Örnsköldsviks kommun 169 55 998 2005

Karlstads kommun 170 93 898 2005

Surahammars kommun 171 10 106 2005

Filipstads kommun 172 10 644 2005

Motala kommun 173 43 673 2005

Jokkmokks kommun 174 4 923 2005

Hallstahammars kommun 175 16 346 2006

Avesta kommun 176 23 178 2006

Trosa kommun 177 13 747 2006

Lilla Edets kommun 178 14 109 2006

Skinnskattebergs kommun 179 4 393 2006

Kiruna kommun 180 22 867 2006

Finspångs kommun 181 21 912 2006

Lysekils kommun 182 14 555 2006

Söderhamns kommun 183 25 643 2006

Hudiksvalls kommun 184 37 607 2006

Region Norrbotten 185 250 093 2006

Dorotea kommun 186 2 551 2006

Nordanstigs kommun 187 9 477 2006

Arjeplogs kommun 188 2 785 2006

Botkyrka kommun 189 94 606 2006

Nybro kommun 190 20 318 2007

Hagfors kommun 191 11 606 2007

Vännäs kommun 192 8 872 2007

Bjurholms kommun 193 2 408 2007

Eskilstuna kommun 194 106 859 2007

Gnesta kommun 195 11 365 2007

Forshaga kommun 196 11 499 2007

Kalmar kommun 197 69 467 2007

Sjöbo kommun 198 19 226 2007

Stenungsunds kommun 199 26 777 2007

Strängnäs kommun 200 36 544 2007

Åre kommun 201 11 727 2007

Ludvika kommun 202 26 898 2007

Lerums kommun 203 42 568 2007

Nykvarns kommun 204 11 014 2007

Vilhelmina kommun 205 6 668 2007

Emmaboda kommun 206 9 445 2007

Vansbro kommun 207 6 805 2007

Töreboda kommun 208 9 293 2007

Sölvesborgs kommun 209 17 452 2007

Ragunda kommun 210 5 284 2007

Osby kommun 211 13 208 2008

Vaggeryds kommun 212 14 275 2008
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Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2019-12-31
Medlem  

år

Timrå kommun 213 17 979 2008

Knivsta kommun 214 18 835 2008

Åtvidabergs kommun 215 11 503 2008

Uppvidinge kommun 216 9 588 2008

Svenljunga kommun 217 10 780 2008

Tingsryds kommun 218 12 393 2008

Jönköpings kommun 219 141 081 2008

Lunds kommun 220 124 935 2008

Ulricehamns kommun 221 24 668 2008

Tierps kommun 222 21 136 2008

Grästorps kommun 223 5 693 2008

Malung-Sälens kommun 224 10 138 2009

Östra Göinge kommun 225 15 007 2009

Årjängs kommun 226 10 070 2009

Dals-Eds kommun 227 4 813 2009

Vaxholms stad 228 12 003 2009

Älvkarleby kommun 229 9 457 2009

Ljungby kommun 230 28 521 2009

Hörby kommun 231 15 631 2009

Älmhults kommun 232 17 651 2009

Burlövs kommun 233 19 112 2009

Hässleholms kommun 234 52 145 2009

Olofströms kommun 235 13 426 2009

Sala kommun 236 22 894 2009

Öckerö kommun 237 12 916 2009

Kristinehamns kommun 238 24 255 2009

Östhammars kommun 239 22 250 2009

Bromölla kommun 240 12 870 2009

Gullspångs kommun 241 5 280 2009

Aneby kommun 242 6 848 2009

Lidköpings kommun 243 40 089 2009

Bjuvs kommun 244 15 715 2009

Nynäshamns kommun 245 28 575 2009

Norrköpings kommun 246 143 171 2009

Halmstads kommun 247 102 767 2009

Ronneby kommun 248 29 633 2009

Sorsele kommun 249 2 489 2010

Falköpings kommun 250 33 246 2010

Upplands-Väsby kommun 251 46 786 2010

Hylte kommun 252 10 815 2010

Borgholms kommun 253 10 839 2010

Höörs kommun 254 16 713 2010

Vara kommun 255 16 024 2010

Vallentuna kommun 256 34 090 2010

Salems kommun 257 16 750 2010

Tyresö kommun 258 48 333 2010

Tidaholms kommun 259 12 846 2010

Värmdö kommun 260 45 000 2010

Norrtälje kommun 261 62 622 2011

Region Dalarna 262 287 966 2011

Solna stad 263 82 429 2011

Perstorps kommun 264 7 492 2011

Nyköpings kommun 265 56 591 2011

Gislaveds kommun 266 29 963 2011

Borås stad 267 113 179 2011

Enköpings kommun 268 45 287 2012

Åmåls kommun 269 12 610 2012

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2019-12-31
Medlem  

år

Värnamo kommun 270 34 560 2012

Södertälje kommun 271 98 979 2012

Göteborgs stad 272 579 281 2012

Skövde kommun 273 56 366 2012

Sundbybergs stad 274 52 414 2012

Uppsala kommun 275 230 767 2013

Tibro kommun 276 11 240 2013

Järfälla kommun 277 79 990 2013

Svalövs kommun 278 14 268 2013

Klippans kommun 279 17 756 2014

Markaryds kommun 280 10 320 2014

Region Jämtland Härjedalen 281 130 810 2016

Partille kommun 282 39 289 2016

Region Kronoberg 283 201 469 2016

Sollentuna kommun 284 73 857 2016

Kävlinge kommun 285 31 705 2016

Region Västerbotten 286 271 736 2016

Mölndals stad 287 69 364 2017

Linköpings kommun 288 163 051 2017

Region Blekinge 289 159 606 2019

Ekerö kommun 290 28 690 2019
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Postadress: Box 124, 701 42 Örebro. Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2, Örebro.

Telefon: 010-470 87 00. Telefax: 019-12 11 98. E-post: förnamn.efternamn@kommun invest.se

www.kommuninvest.se

På Kommun invests webbplats, www.kommuninvest.se, kan 
du läsa mer om Kommun invest, våra tjänster och nyheter som 
påverkar ekonomi och finanser för kommuner och regioner. 
På webbplatsen finner du bland annat:

• Nyhetsbrev, som varje vecka ger våra medlemmar de 
senaste uppdateringarna om utvecklingen inom makro
ekonomi och andra områden som påverkar kommunernas 
ekonomi.

• Rapporter om kommunal ekonomi

• Medlemstidningen Dialog

• Inloggning till finansförvaltningsverktyget KI Finans

•  Information till investerare
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Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska stämman, årligen fastställa arvoden till styrelsen, 
revisorerna och lekmannarevisorerna. 
 
Valberedningen i föreningen ska årligen lämna ett förslag till föreningsstämman om 
arvoden uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt 
suppleanter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 
 
Årets förslag 
Stämman 2015 fastställde att arvodena från och med 2016 ska följa utvecklingen av 
månadsarvodet för en riksdagsledamot. Riksdagens arvodesnämnd har höjt 
riksdagsledamöternas månadsarvode med 1 500 kronor till 68 400 kronor från och med 
2019-11-01. Någon mer förändring förväntas inte ske före Kommuninvests 
föreningsstämma. 
 
Valberedningen föreslår att arvodena i föreningen, utan avsteg från de principer som 
lades fast i 2015 års stämmobeslut, uppräknas på det sätt som beskrivs i bilagan nedan. 
 
I övrigt föreslår valberedningen inte några förändringar av värderingen av de olika 
uppdragen som ordförande, vice ordförande och ledamot eller av övriga regler för 
arvoden. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att arvoden till föreningsstyrelsen, lekmannarevisorer och revisor ska utgå enligt bilaga. 
 
 
 

2020-03-26 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen i föreningen 
 
 
Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Martina Mossberg (M)  
Haninge kommun 
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Lars Nyström (SD) 
Skurup kommun 

 
Gertowe Törnros (V) 
Degerfors kommun 
 
Håkan Stålbert (KD) 
Örebro kommun 
  

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
 
Roger Persson (MP) 
Gävle kommun 
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                     Bilaga  
 
Föreslagna arvoden till styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna 
Styrelsen 
Ordförande (styrelsen och dess arbetsutskott mm) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 307 800 kronor 450 %  
 
Vice ordförande (styrelsen och dess arbetsutskott mm) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 205 200 kronor 300 %  
 
Ledamöter (styrelsen och dess arbetsutskott mm) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 113 544 kronor 166 %  
 
Ledamöter (styrelsen) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 8 200 kronor 12 %  
Rörligt arvode 4 800 kronor 7 %  

 
Suppleanter (styrelsen) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Rörligt arvode 4 800 kronor 7 %  
 
Bas för arvode 
Bas för angivet arvode i kronor är det månadsarvode för riksdagsledamot som fastställts 
av Riksdagens arvodesnämnd. Det riksdagsarvodesbelopp som gäller när 
valberedningens förslag till stämman fastläggs multipliceras med angivet procenttal och 
avrundning sker till närmast högre eller lägre hundratal kronor. Det så beräknade 
arvodesbeloppet i kronor som fastställs av stämman, gäller för tiden till och med 
utgången av följande ordinarie föreningsstämma. 
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Kommentarer om rörliga respektive fasta arvoden 
Rörligt arvode utgår per gång vid närvaro på sammanträde (och annan förrättning på 
föreningens uppdrag). Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode per gång 
vid närvaro på sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode. 
 
Det fasta arvodet till ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter som väljs att 
ingå i arbetsutskottet omfattar såväl uppdraget i styrelsen som i arbetsutskottet och 
andra utskott och kommittéer eller motsvarande som inrättas av styrelsen (och annan 
förrättning på föreningens uppdrag). Inget rörligt arvode utgår därutöver. 
 
Om någon annan ledamot eller suppleant utses att ingå i kommitté, utskott eller 
motsvarande, utgår rörligt arvode som vid styrelsemöte. 
 
Om styrelsen utser någon som inte tillhör styrelsen att ingå i kommitté, annat utskott 
eller motsvarande, beslutar styrelsen om vilket arvode som skall utgå. 
 
Lekmannarevisorer 
Ledamöter 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 16 400 kronor 24 %  
Rörligt arvode 4 800 kronor 7 %  

 
Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode per gång vid närvaro på 
sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode. 
Arvodet omfattar även lekmannarevisorernas uppdrag inom den ekonomiska 
föreningens företag. 
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 
Gemensamt om arvoden till styrelse och lekmannarevisor 
Arvodena inkluderar gottgörelse också för övriga omkostnader som uppkommer i 
anledning av uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. 
 
Utöver arvode lämnar föreningen ersättning för faktiska logi- och resekostnader som 
uppkommit i anledning av uppdraget. Om ledamot eller suppleant är anställd i 
Kommuninvest, utgår inte något arvode. 
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Information om arvoden till styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna i föreningens företag 
Bakgrund 
Valberedningen i föreningens företag har föreslagit att årsstämmorna i Kommuninvest i 
Sverige AB och Kommuninvest fastighets AB ska fastställa arvoden till styrelsen, 
lekmannarevisorer och revisor enligt bilaga.  
 
Arvodena för styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB har varit oförändrade sedan 2016. 
Styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB har under de senaste åren på ett mycket 
förtjänstfullt sätt och med stort engagemang levererat produkter och tjänster till stor 
nytta för medlemmarna. Vidare har bolaget på uppdrag från ägarna och på eget initiativ 
genomfört en omfattande analys av kapitalsituationen i Kommuninvestkoncernen och 
beslutat om kapitalkrav i bolaget. Samtidigt har bolaget levererat ett positivt operativt 
resultat som möjliggjort överskottsutdelning till medlemmarna samtliga år. 
 
Med hänvisning till det ovan sagda föreslås att arvodena för ordföranden och 
ledamöterna justeras enligt bilagda förslag.  
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningens företag föreslår att stämman beslutar 
 
att i protokollet notera att information om de föreslagna arvodena i föreningens företag, 
lämnats enligt bilaga. 
 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 

Göran Färm, (S)  
Norrköpings kommun 
ordförande  

Linda Frohm, (M)  
Kalix kommun 
vice ordförande  
 

Pierre Sjöström, (S) 
Staffanstorps kommun 

Ewa-May Karlsson, (C) 
Region Västerbotten 

 
 
 
      Bilaga 

2020-03-26 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Förslag till arvoden i föreningens företag 
 
Kommuninvest i Sverige AB 

Styrelsen 
Ordförande 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 600 000 kronor Arvodet omfattar styrelseuppdraget 

och andra förrättningar på bolagets 
uppdrag. 

 
Ledamöter 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 330 000 kronor Arvodet omfattar styrelseuppdraget 

och andra förrättningar på bolagets 
uppdrag. 

 
Telefonsammanträde och sammanträde per capsulam 
Inget arvode utgår vid telefon- eller beslut per capsulam. 
 
Kommittéer och utskott inrättade av styrelsen 
Om ordförande eller ledamot utses att ingå i kommitté, utskott eller motsvarande, utgår 
inget arvode utöver ovan angivna fasta årsarvoden. Om styrelsen utser någon som inte 
tillhör styrelsen att ingå i kommitté, utskott eller motsvarande, beslutar styrelsen om 
vilket arvode som skall utgå. 
 
Lekmannarevisorer 
Arvodet till lekmannarevisorernas uppdrag i föreningen beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening.  
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 
Gemensamt om arvoden till styrelse och lekmannarevisor 
Arvodena inkluderar gottgörelse för omkostnader som uppkommer i anledning av 
uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. 
 
Utöver arvode lämnar bolaget ersättning för faktiska logi- och resekostnader som 
uppkommit i anledning av uppdraget. Om ledamot är anställd i Kommuninvest eller är 
utsedd av arbetstagarorganisation, utgår inte något arvode. 
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Valberedning 
Arvodet till valberedningen i föreningens företag beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 

Styrelsearvodering 
Arvode ska utbetalas som lön. 
 
 
Kommuninvest fastighets AB 

Styrelsen 
Ordförande 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 0 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde.  

 
Vice ordförande  

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 0 kronor  
Rörligt arvode   0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 

 
Ledamöter 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode   0 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 

 
Suppleanter 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode   0 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 

 
Kommittéer och utskott inrättade av styrelsen 
Inget arvode utgår. 
 
Lekmannarevisorer 
Arvodet till lekmannarevisorernas uppdrag i föreningen beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening.  
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
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Ytterligare om arvoden till styrelsen 
Bolaget lämnar ersättning för faktiska logi- och resekostnader som uppkommit i 
anledning av uppdraget. 
 
Om ordförande, vice ordförande, ledamot eller suppleant är anställd i Kommuninvest, 
utgår inte något arvode. 

Valberedning 
Arvodet till valberedningen i föreningens företag beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
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Fastställande av arvoden till valberedningen 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen årligen bereda ett förslag till val av val-
beredning i den ekonomiska föreningen. Förslaget ska också innefatta ett förslag till 
arvodering. 
 
Årets förslag 
Vid stämman 2015 beslutades att arvodena från och med stämman 2016 ska följa 
utvecklingen av månadsarvodet för en riksdagsledamot. Riksdagens arvodesnämnd har 
höjt riksdagsledamöternas månadsarvode med 1 500 kronor till 68 400 kronor från och 
med 2019-11-01. Någon mer förändring förväntas inte ske före Kommuninvests 
föreningsstämma. 
 
Baserat på stämmans tidigare beslut föreslås arvoden och principer för ersättning för 
valberedningen i Kommuninvest ekonomisk förening som framgår av bilaga. 
 
Styrelsen föreslår att arvodena till valberedningen i föreningen, utan avsteg från de 
principer som lades fast i föregående stämmobeslut, uppräknas på det sätt som beskrivs 
i bilagan. 
 
I övrigt föreslår styrelsen inte några förändringar av värderingen av de olika uppdragen 
som ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter eller av övriga regler för 
arvoden. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2020-03-11. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att arvoden till Valberedningen i föreningen ska utgå enligt bilaga. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
 

2020-03-26 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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 Bilaga 
 
Förslag till nya arvoden för valberedningen i föreningen 
 
Valberedningens ordförande 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 8 200 kronor 12 %  
Rörligt arvode 4 800 kronor 7 %  

 
Valberedningens vice ordförande 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 4 800 kronor 7 %  
Rörligt arvode 4 800 kronor 7 %  

 
Valberedningens ledamöter 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Rörligt arvode 4 800 kronor 7 %  
 
Bas för arvode 
Bas för angivet arvode i kronor är det månadsarvode för riksdagsledamot som fastställts 
av Riksdagens arvodesnämnd. Det riksdagsarvodesbelopp som gäller när styrelsens 
förslag till stämman fastläggs multipliceras med angivet procenttal och avrundning sker 
till närmast högre eller lägre hundratal kronor. Det så beräknade arvodesbeloppet i 
kronor som fastställs av stämman, gäller för tiden till och med utgången av följande 
ordinarie föreningsstämma. 
 
Kommentarer om arvodena 
Rörligt arvode utgår per gång vid närvaro på sammanträde (och annan förrättning på 
föreningens uppdrag). Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode per gång 
vid närvaro på sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode. 
 
Arvodena inkluderar gottgörelse också för övriga omkostnader som uppkommer i 
anledning av uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. 
 
Utöver arvode lämnar föreningen ersättning för faktiska logi- och resekostnader som 
uppkommit i anledning av uppdraget. 
 
 
 



Sida 1/1 
     Bilaga 10 

 

 
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 
 

 

 

 
 
Arbetsordning för Valberedningen i föreningen  
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska föreningens styrelse varje 
år se över arbetsordningen för Valberedningen i föreningen samt överlämna ett förslag 
till föreningsstämman för beslut. 
 
Styrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2020-03-11.Vid översynen ska 
styrelsen inhämta valberedningens eventuella synpunkter. 
 
Valberedningens synpunkter 
Valberedningen beslöt 2020-01-24 att till föreningsstyrelsen framföra att arbets-
ordningen enligt beredningens uppfattning behöver ändras genom att Valberedningens 
sammansättning ändras så att samtliga riksdagspartier har en (1) ledamot i 
valberedningen. 
 
Styrelsens behandling 
En ändring av arbetsordningen så att Valberedningens önskemål uppfylls innebär att 
stadgarna för föreningen ändras så att Valberedningen kan bestå av högst 8 ledamöter. 
Stadgarna idag innebär att valberedningen i föreningen får ha högst 7 ledamöter. 
Förslaget till stadgar, som behandlas på annan punkt på dagordningen innehåller ett 
förslag till ändring på denna punkt.  
 
Förändringarna i bilagan utgår från att föreningsstämman ställer sig bakom styrelsens 
förslag. Förändringarna är markerade med röd text.  
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att fastställa arbetsordningen för Valberedningen i föreningen i den lydelse som framgår 
av bilagan. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2020-03-26 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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1. Inledning 
Valberedningen i föreningen har som övergripande uppgift att vara föreningsstämmans organ 
för beredning av stämmans beslut om val av styrelse och lekmannarevisorer med syfte att 
skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. 
 
Valberedningen har det yttersta ansvaret för att beslut om tillsättningar bereds i en 
strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och 
lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att därigenom skapa 
goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.  
 
 
Föreningens styrelse utser inom sig en valberedning för föreningens företag, som ansvarar för 
beredning inför årsstämmornas val av styrelse mm. 
 
Valberedningen för föreningen ska representera föreningens medlemmar. Föreningsstämman 
ska på förslag av föreningens styrelse utse ledamöterna i beredningen. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 16 april 2020. 11 
april 2019. Föreningens styrelse ansvarar för att arbetsordningen ses över varje år. Styrelsens 
förslag föreläggs stämman för beslut varje år. Vid översynen ska styrelsen inhämta 
valberedningens synpunkter. 

2. Valberedningen och dess uppgifter 
2.1 Allmänt 
Valberedningens uppgifter regleras i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening och i 
denna arbetsordning. 
 
För valberedningen för föreningens företag gäller en särskild arbetsordning. 

2.2 Om valberedningen och dess uppgifter i föreningen 
Valberedningens sammansättning och oberoende 
Valberedningen ska ha minst fem och högst sju åtta (8) ledamöter. De personer som föreslås 
ingå i valberedningen ska, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara 
förtroendevald hos medlem. Valberedningen ska bestå av en (1) ledamot från samtliga partier 
som är representerade i Riksdagen. föreningsstyrelsen. Om ett riksdagsparti inte har en 
ordinarie plats i föreningsstyrelsen adjungeras en ledamot från ska detta parti erbjudas en 
ledamotsplats i till valberedningen. 
 
Ledamot eller adjungerad i valberedningen får inte samtidigt vara ledamot, suppleant eller 
revisor i annat föreningsorgan inom Kommuninvestkoncernen. 
 
Information om vilka personer som utsetts till valberedning ska återfinnas på föreningens 
hemsida. 
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Föreningen ska snarast efter det ledamöterna valts och senast sex månader före ordinarie 
stämma offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas 
på föreningens hemsida, där det även skall anges hur medlem kan lämna förslag till 
valberedningen. 
 
Stämmoordförande och justerare 
Valberedning ska lämna förslag till ordförande och justerare vid ordinarie föreningsstämma. 
Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman. 
 
Styrelsetillsättning och arvodering av styrelseledamöter 
Valberedningen ska lämna förslag till ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt 
suppleanter i föreningens styrelse samt lekmannarevisorer i föreningen samt föreslå 
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt 
suppleanter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 
 
Samråd  
Valberedningen ska, i arbetet med att ta fram underlag för sina förslag, skapa sig en god bild 
av hur arbetet i styrelsen fungerar. 
 
Det kan bland annat ske genom att valberedningen tar del av styrelsens egen utvärdering av 
styrelsearbetet, genom samråd med ordföranden i Föreningen eller på annat sätt som 
valberedningen finner lämpligt. 
 
Valberedningens behov av extern kompetens och resurser i övrigt 
Valberedningen äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att 
utforma de förslag som skall föreläggas stämman. Kostnaden för detta bärs av Föreningen. 
Valberedningen äger rätt till sekreterare och annan administrativ service från bolaget. 
 
Lekmannarevisorer 
Valberedningen ska lämna förslag till två lekmannarevisorer samt förslag till arvodering av 
dessa. Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt presenteras av valberedningen 
på stämman. 

2.3 Särskilt om valberedningens arbete 
Valberedningens arbete och förslag syftar till att skapa grundläggande förutsättningar för  
att styrelsen ska kunna uppfylla de krav som kommer att ställas på den, som en följd av 
föreningens ändamål och verksamhet. 
 
Som underlag för sina förslag skall valberedningen: 
 
• Eftersträva att resultatet i de allmänna valen i medlemskommuner och landsting/regioner 

återspeglas i styrelsens sammansättning. Beredningen ska också eftersträva en jämn 
könsfördelning, att ledamöterna representerar olika geografiska delar av landet samt att 
det finns ledamöter från medlemmar av olika storlek, samt 
 

• Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall 
fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna beaktas. På föreningens hemsida 
ska anges hur medlem kan lämna förslag till valberedningen. 
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De personer som föreslås som ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt 
suppleanter ska, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara förtroendevald 
hos medlem.  
 
Fördelningen av styrelseplatser mellan de olika partierna ska bygga på utfallet i kommunal-
valen i de kommuner och landsting/regioner som var medlemmar vid utgången av det år då 
allmänna val genomförts - med utgångspunkt från mandatfördelning, skillnaderna i 
medlemmarnas invånarantal och förekommande samarbeten mellan partierna. 
 
Denna fördelningsgrund ska vara oförändrad intill dess nya allmänna val hållits. Med 
utgångspunkt från resultatet i kommunalvalet, ska beredningen eftersträva att i första hand de 
partier som finns företrädda i riksdagen får representation i styrelsen. 
 
Till ordförande ska en förtroendevald som har sin hemvist i det eller de partier som bildar 
regering föreslås och till vice ordförande en förtroendevald som har sin hemvist i det största 
av de partier som bildar opposition i riksdagen föreslås. 
 
Valberedningen ska också föreslå i vilken ordning suppleanterna ska tjänstgöra vid förfall för 
ordinarie ledamot. 
 
Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens 
hemsida. 
 
Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag. 
 
Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits. 
 
Person som föreslagits för inval till styrelsen ska såvitt möjligt närvara på stämman för att 
kunna presentera sig och svara på frågor från medlemmarna. 

3. Valberedningens sammanträden 
3.1 Ordförande vid sammanträdena 
Föreningsstämman utser varje år en ordförande och en vice ordförande i valberedningen. 
 

3.2 Protokoll 
Valberedningens ordförande ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll 
ska föras av valberedningens sekreterare eller, vid dennes förhinder, av annan av 
valberedningen särskilt utsedd person. Protokollet ska vara kortfattat, dock med iakttagande 
av de krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och 
det underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på. Vidare ska av 
protokollet framgå avvikande mening (reservation) eller särskilt uttalande som ledamot begärt 
att få antecknat. 
 
Protokollen ska undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden jämte en särskild 
vid sammanträdet därtill utsedd person. 
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Valberedningens sekreterare ska tillse att kopior av protokollen, efter justering, tillställs 
samtliga ledamöter. 
 
Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Valberedningens 
sekreterare svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga 
handlingar förvaras på ett betryggande sätt. 

4. Övrigt 
4.1 Information och tystnadsplikt 
All information som lämnas till valberedningens ledamöter och som inte är offentliggjord ska, 
med beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den 
finansiella lagstiftningen samt enligt separat avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att 
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 
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Arbetsordning för valberedningen i föreningens företag 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska föreningens styrelse varje 
år se över arbetsordningen för Valberedningen i föreningens företag samt överlämna ett 
förslag till föreningsstämman för beslut. 
 
Nuvarande arbetsordning fastställdes på stämman 2019-04-11. Styrelsen behandlade 
ärendet vid sitt sammanträde 2020-03-11.  
 
Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att stämman beslutar 
 
att fastställa arbetsordningen för Valberedningen i föreningens företag i den lydelse som 
framgår av bilagan, samt 
 
att uppdra åt föreningens representant vid de ordinarie årsstämmorna i Kommuninvest i 
Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB besluta att den av föreningsstämman 
fastställda arbetsordningen för valberedningen i Kommuninvest Ekonomisk förenings 
företag ska fastställas. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2020-03-26 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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1. Inledning 
Valberedningen för föreningens företag har som övergripande uppgift att vara föreningens 
och bolagsstämmornas organ för beredning av stämmornas beslut om val av styrelser och 
lekmannarevisorer med syfte att skapa ett bra underlag för stämmornas behandling av dessa 
ärenden. 
 
Valberedningen har det yttersta ansvaret för att beslut om tillsättning bereds i en strukturerad 
och transparent process, som ger aktieägaren möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i 
tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att därigenom skapa goda 
förutsättningar för väl underbyggda beslut.  
 
De lekmannarevisorer som utses av stämman, utgör valberedning inför stämmans val av 
yrkesrevisor och ansvarar för den upphandlingsprocess som då erfordras. 
 
Valberedningen för föreningens företag skall representera föreningens styrelse. Förenings-
styrelsen skall inom sig utse ledamöterna i beredningen. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 20 april 2017 den 
16 april 2020 samt vid de ordinarie årsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB och 
Kommuninvest fastighets AB (”bolagen”) samma dag. Föreningens styrelse ansvarar för att 
arbetsordningen ses över varje år. Styrelsens förslag föreläggs stämmorna för beslut varje år. 
Vid översynen skall styrelsen inhämta bolagsstyrelsernas synpunkter. 

2. Valberedningen och dess uppgifter 
2.1 Allmänt 
Valberedningen i föreningens företag har de uppgifter som regleras i stadgarna för 
Kommuninvest ekonomisk förening och i denna arbetsordning. 

2.2 Om valberedningen och dess uppgifter i föreningens företag 
Valberedningens sammansättning och oberoende 
Valberedningen skall ha minst tre och högst fem ledamöter. De personer som föreslås ingå i 
valberedningen skall, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara ledamot i 
styrelsen för föreningen. 
 
Ledamot i valberedningen för föreningens företag får inte samtidigt vara ledamot, suppleant 
eller revisor i föreningens företag. 
 
Information om vilka personer som utsetts till valberedning skall återfinnas på bolagens 
hemsida. 
 
Bolagen skall snarast efter det ledamöterna utsetts och senast sex månader före ordinarie 
stämma offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen skall 
återfinnas på bolagens hemsida där det även skall anges hur man kan lämna förslag till 
valberedningen. 
 
 
 
 



  Kommuninvest Ekonomisk förening 
  Arbetsordning för valberedningen i föreningens företag 
  4 (6) 
Stämmoordförande och justerare 
Valberedning skall lämna förslag till ordförande och justerare vid årsstämma i bolagen. 
Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman. 
 
Styrelsetillsättning och arvodering av styrelseledamöter 
Valberedningen skall lämna förslag till ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i 
bolagens styrelser samt lekmannarevisorer i bolagen samt föreslå styrelsearvode uppdelat 
mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för 
utskottsarbete samt arvode till revisorerna och lekmannarevisorerna. 
 
Samråd 
Valberedningen ska, i arbetet med att ta fram underlag för sina förslag, skapa sig en god bild 
av hur arbetet i styrelserna fungerar. 
 
Det kan bland annat ske genom att valberedningen tar del av styrelsens egen utvärdering av 
styrelsearbetet, genom samråd med ordföranden i bolaget eller på annat sätt som 
valberedningen finner lämpligt. 
 
Valberedningens behov av extern kompetens och resurser i övrigt 
Valberedningen äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att 
utforma de förslag som skall föreläggas stämmorna. Kostnaden för detta bärs av den juridiska 
enhet som arbetet avser. Valberedningen äger rätt till sekreterare och annan administrativ 
service från bolaget. 
 
Lekmannarevisorer 
Valberedningen skall lämna förslag på två lekmannarevisorer samt förslag till arvodering av 
dessa. Valberedningen skall samråda med valberedningen i föreningen och om inte särskilda 
skäl talar däremot, skall samma personer föreslås som lekmannarevisorer såväl i föreningen 
som i föreningens företag. Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämma samt presenteras 
av valberedningen på stämman. 

2.3 Särskilt om valberedningens arbete 
Som underlag för sina förslag skall valberedningen 
 
• Beakta de särskilda krav som den finansiella lagstiftningen och Finansinspektionens 

föreskrifter uppställer på styrelsen och styrelsens ledamöter i kreditmarknadsbolaget, 
• Bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas 

på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av den 
utvärdering av styrelsen som har skett, 

• Fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning 
behöver rekryteras  samt  

• Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall 
fyllas, varvid förslag som inkommit från föreningen skall beaktas. 

 
Minst en ledamot i bolagets styrelse skall vara eller ha varit förtroendevald i en kommun eller 
ett landsting en region och besitta kunskap om kommunsektorn och den politiska processen. 
 
Den som är ledamot i föreningens styrelse skall inte samtidigt vara ledamot i bolagets 
styrelse. 
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Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på bolagens 
hemsida. I anslutning till att kallelsen utfärdas, skall på hemsidan, för styrelseledamot som 
föreslås för nyval eller omval anges: 
 
• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 
• uppdrag i bolaget, föreningen eller hos medlem och andra väsentliga uppdrag,   
• eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av finansiella instrument i 

bolaget, 
• om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen,  
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt   
• övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägaren vid bedömningen av den 

föreslagna ledamotens kompetens och oberoende. 
 
Valberedningen skall på stämmorna presentera och motivera sina förslag, varvid särskild 
motivering skall ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen skall också 
lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.  

3. Valberedningens sammanträden 
3.1 Ordförande vid sammanträdena 
Den ledamot som av föreningens styrelse utsetts att vara ordförande för valberedningen, leder 
beredningens sammanträden. 
 
Om den som utsetts till ordförande inte kan närvara, utser valberedningen annan ledamot att 
för tillfället leda beredningens arbete.  

3.2 Protokoll 
Valberedningens ordförande ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll 
ska föras av valberedningens sekreterare eller, vid dennes förhinder, av annan av valbered-
ningen särskilt utsedd person. Protokollet skall vara kortfattat, dock med iakttagande av de 
krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och det 
underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på. Vidare ska av 
protokollet framgå avvikande mening (reservation) eller särskilt uttalande som ledamot begärt 
att få antecknat. 
 
Protokollen skall undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden jämte en särskild 
vid sammanträdet därtill utsedd person. 
 
Valberedningens sekreterare ska tillse att kopior av protokollen, efter justering, tillställs 
samtliga ledamöter. 
 
Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Valberedningens 
sekreterare svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga 
handlingar förvaras på ett betryggande sätt. 
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4. Övrigt 
4.1 Information och tystnadsplikt 
All information som lämnas till valberedningens ledamöter och som inte är offentliggjord ska, 
med beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den 
finansiella lagstiftningen samt enligt separat avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att 
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 

4.2 Delägda företag 
Valberedningen skall bereda förslag att utse ledamöter, i av koncernföretag delägda företag, 
deras arvodering, samt - i förekommande fall - vem av de föreslagna personerna som skall 
väljas till ordförande.  
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Arbetsordning för lekmannarevisorerna 
Bakgrund 
Arbetsordningen för lekmannarevisorerna fastställdes av föreningsstämman i 
Kommuninvest Ekonomisk förening 2019-04-11.  
 
Idag omfattar lekmannarevisorernas uppdrag enligt stadgar och arbetsordning att 
granska såväl Kommuninvest ekonomisk förening som Kommuninvest i Sverige AB 
och dess dotterföretag. Valberedningen i föreningen föreslår att lekmannarevisorernas 
uppdrag bör koncentreras till att granska den ekonomiska föreningen och dess 
verksamhet. Den tillståndspliktiga verksamheten i bolaget omfattas av ett regelverk som 
i sig innebär en betydande kontroll och granskning av de regulativa myndigheterna, 
vilket minskar behovet av att även lekmannarevisorerna granskar den delen av 
verksamheten. 
 
Kommuninvest har låtit göra en juridisk genomgång av förutsättningarna för 
ovanstående förslag. Granskningens slutsats är att det finns ett krav på att 
Kommuninvest Ekonomisk förening ska ha lekmannarevisorerna, men motsvarande 
krav finns inte för föreningens bolag. 
 
Lekmannarevisorerna ska varje år se över arbetsordningen och förelägga densamma för 
beslut vid föreningsstämman. I år har översynen gjorts av Valberedningen i föreningen 
och Valberedningen föreslår ändringar i stadgar och arbetsordning med innebörd enligt 
ovan.  
 
Förslaget till stadgar som berör lekmannarevisionen behandlas i annan del av 
dagordningen vid stämman.  
 
Föreslagna ändringar är markerade med röd text i bilagan. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att fastställa bilagda arbetsordning för lekmannarevisorerna i Kommuninvest 
Ekonomisk förening. 
 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
 

2020-03-26 
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Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 
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1. Inledning 
Lekmannarevisorernas uppgift är att vara föreningsstämmans organ för granskning av 
Kommuninvest ekonomisk förening (föreningen). Lekmannarevisorerna är revisorer i den 
mening som anges i 8 kap 1§ lagen om ekonomisk förening. 
 
Lekmannarevisorerna ska representera föreningens medlemmar. Föreningsstämman ska på 
förslag av valberedningen i föreningen utse dem. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 16 april 2020. 
Lekmannarevisorerna ansvarar för att hela arbetsordningen ses över varje år. Lekmanna-
revisorernas förslag föreläggs föreningsstämman för beslut varje år. 
 

2. Lekmannarevisorernas uppgifter 
2.1 Allmänt 
Lekmannarevisorernas uppgifter i föreningen regleras i lagen om ekonomiska föreningar, i 
stadgarna för föreningen samt i denna arbetsordning. 
 
För lekmannarevisor som av årsstämma i koncernbolag också utsetts till lekmannarevisor i 
bolaget, regleras granskningsuppgiften i aktiebolagslagen. 
 
Lekmannarevisorernas sammansättning och oberoende 
Det ska finnas två lekmannarevisorer i föreningen. Samma personer som utses till lekmanna-
revisorer i föreningen, ska också utses till lekmannarevisorer i övriga företag inom koncernen. 
 
Den som utses till lekmannarevisor ska vara eller ha varit förtroendevald hos medlem och ha 
särskild insikt i och erfarenhet av revision, ekonomi- och/eller finansiell verksamhet i 
offentlig sektor. 
 
I övrigt regleras valbarhet som lekmannarevisor och revisors oberoende i lagen om 
ekonomiska föreningar och i stadgarna för föreningen. 
 
Lekmannarevisorernas behov av extern kompetens och resurser i övrigt 
Lekmannarevisorerna äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att 
fullgöra revisionsuppdraget. Kostnaden för detta bärs av den juridiska enhet som arbetet 
avser. Lekmannarevisorerna äger rätt att begära sekreterarresurs och annan administrativ 
service från föreningen bolaget. 
 

2.2 Lekmannarevisorernas uppgifter  
Granskningsuppdraget 
Utöver den granskning som ska ske enligt lag ska lekmannarevisorerna särskilt granska om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om 
verksamheten bedrivs i enlighet med kommunalrättsliga regler. och principer för kommunal 
verksamhet i företagsform. 
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Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 
kräver. Lekmannarevisorerna ska i tillämpliga delar och så långt det är möjligt genomföra sitt 
uppdrag med beaktande av God revisionssed i kommunal verksamhet1.  
 
Samverkan med den auktoriserade revisorn mm 
Lekmannarevisorerna ska samverka med den auktoriserade revisorn vid planering och 
genomförande av revisionsuppdraget. Lekmannarevisorerna ska delta vid de 
revisionssammanträden som genomförs med förvaltningen. 
 
Informationsutbyte med föreningens styrelse och bolagsstyrelsen 
Lekmannarevisorerna ska minst en gång per år träffa föreningens styrelse eller särskilt 
styrelseutskott samt bolagsstyrelsen eller särskilt styrelseutskott för att informera om 
revisionens inriktning och omfattning samt synen på föreningens och koncernens respektive 
bolagets risker. Om möjligt bör dessa möten ske gemensamt med den auktoriserade revisorn. 
 

3. Lekmannarevisorernas sammanträden 
3.1 Sammanträden 
Lekmannarevisorerna sammanträder minst fyra två gånger per år i anslutning till upprättandet 
av årsredovisning, delårsrapport eller annan rapportering som avser föreningen koncernen 
samt i övrigt vid behov för beredningsuppgifter. 

3.2 Protokoll 
Lekmannarevisorerna ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll ska 
föras av revisorernas sekreterare. Protokollet ska vara kortfattat, dock med iakttagande av de 
krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och det 
underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på.  
 
Protokollen ska när sekreterare utsetts, undertecknas av sekreteraren och justeras av 
lekmannarevisorerna. I annat fall undertecknas protokollet av lekmannarevisorerna själva. 
 
Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Lekmannarevisorerna 
svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga handlingar förvaras 
på ett betryggande sätt. 

4. Övrigt 
4.1 Information och tystnadsplikt 
All information som lämnas till lekmannarevisorerna och som inte är offentliggjord ska, med 
beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den 
finansiella lagstiftningen samt enligt avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att 
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 
 

                                                 
1 Sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting Regioner. 
 
 
 



Sida 1/2 
   Bilaga 13 

 
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 
 

 

 

 
Information om val av styrelse i föreningens företag 
Bakgrund 
Valberedningen i föreningens företag har föreslagit att årsstämmorna i Kommuninvest i 
Sverige AB och Kommuninvest fastighets AB ska välja styrelse enligt bilaga.  
 
Det noteras att val av revisorer i förekommande fall bereds av revisionsutskottet i 
styrelsen.  
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningens företag föreslår att stämman beslutar 
 
att i protokollet notera att information om föreslagna val av styrelse lämnats enligt 
bilaga. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 

Göran Färm, (S)  
Norrköpings kommun 
ordförande  

Linda Frohm, (M)  
Kalix kommun 
vice ordförande  
 

Pierre Sjöström, (S) 
Staffanstorps kommun 
 

Ewa-May Karlsson, (C) 
Region Västerbotten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-03-26 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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      Bilaga 
 
 
Förslag till val av styrelser i föreningens företag 
 
Kommuninvest i Sverige AB 
Styrelse 
För tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma väljs: 
 
Ordinarie ledamöter 

Ellen Bramness Arvidsson, omval 
Kurt Eliasson, omval 
Catrina Ingelstam, nyval 
Lars Heikensten, omval 
Erik Langby, omval 
Anna von Knorring, omval 
Kristina Sundin Jonsson, omval 
 
Ordförande: Ellen Bramness Arvidsson, omval 
 
Kommuninvest fastighets AB 
Styrelse 
För tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma väljs: 
 
Ordinarie ledamöter 

Ulf Bengtsson, omval 
Malin Waldenström, omval 
Maria Viimne, omval 
 
Suppleant 

- 
 
Ordförande: Ulf Bengtsson, omval 
Vice ordförande: Malin Waldenström, omval 
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Val av styrelse och av dess ordförande och vice 
ordförande 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska stämman årligen välja styrelse, ordförande och vice 
ordförande. 
 
Förslag till beslut 2020 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande styrelse, 
ordförande och vice ordförande: 
 
Ordinarie ledamöter 
Lilly Bäcklund, (S), Lycksele kommun, omval 
Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplogs kommun, omval 
Linda Frohm, (M), Kalix kommun, omval 
Göran Färm, (S), Norrköpings kommun, omval 
Mohamad Hassan, (L), Uppsala kommun, nyval 
Ewa-May Karlsson, (C), Region Västerbotten, omval 
Fredrik Larsson, (M), Region Värmland, omval 
Maria Liljedahl, (SD), Köpings kommun, omval 
Örjan Mossberg, (V), Växjö kommun, omval 
Kenneth Handberg, (S), Örebro kommun, omval 
Niclas Nilsson, (SD), Kristianstads kommun, omval 
Jonas Ransgård, (M), Göteborgs Stad, omval 
Bo Rudolfsson, (KD), Laxå kommun, omval 
Pierre Sjöström, (S), Staffanstorps kommun, omval 
Anna-Britta Åkerlind, (C), Örnsköldsviks kommun, omval  
 
Suppleanter 
Peter Hemlin, (M), Bollebygd kommun, omval 
Catharina Winberg, (M), Växjö kommun, omval 
Christina Johansson, (M), Arboga kommun, omval 
Anders Johansson, (C), Mönsterås kommun, omval 
Elizabeth Peltola, (C), Älmhults kommun, omval 
Peter Kärnström (S), Sandvikens kommun, omval 
Ulf Olsson, (S), Borås Stad, omval 
Hans Lindberg, (S), Umeå kommun, omval 

2020-03-26 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Ann-Marie Johansson, (S), Region Jämtland Härjedalen, omval  
Catharina Fredriksson (S), Oxelösund kommun, omval 
Lill Jansson, (L), Lerums kommun, nyval 
Teddy Nilsson, (SD), Svalöfs kommun, omval 
Martin Kirchberg, (SD), Torsås kommun, omval 
Maria Fälth, (KD), Upplands-Väsby kommun, omval 
Jeanette Wäppling, (V), Gällivare kommun, omval 
 
Ordförande: Göran Färm, omval 
Vice ordförande: Linda Frohm, omval 
 
att när ordinarie ledamot är förhindrad, ska suppleant tjänstgöra enligt följande 
turordning: 
 

Vid frånvaro av ordinarie 
ledamot för 

Tjänstgör suppleant i följande 
ordning 

Moderaterna (M) M, KD, L, C, S, V, SD 
Centerpartiet (C) C, M, L, KD, S, V, SD 
Liberalerna (L) L, M, C, KD, S, V, SD 
Kristdemokraterna (KD) KD, M, C, L, S, V, SD 
Socialdemokraterna (S) S, V, C, L, M, KD, SD 
Vänsterpartiet (V) V, S, M, C, L, KD, SD 
Miljöpartiet (MP) Har för närvarande inte någon 

ordinarie ledamot i styrelsen 
Sverigedemokraterna (SD) SD, S, M, KD, C, L, V 

 
Om mer än en suppleant från angivet parti är närvarande, tjänstgör de i den 
ordningsföljd som de upptagits i protokollet från stämman där de valdes. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen i föreningen 
 
Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Martina Mossberg (M)  
Haninge kommun 
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Lars Nyström (SD) 
Skurup kommun 

 
Gertowe Törnros (V) 
Degerfors kommun 
 
Håkan Stålbert (KD) 
Örebro kommun 
  

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
 
Roger Persson (MP) 
Gävle kommun 
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Val av valberedning i föreningen och av dess 
ordförande och vice ordförande 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen årligen bereda ett förslag till val av Val-
beredning i den ekonomiska föreningen. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2020-03-11. Förslaget baseras på att föreningsstämman 
beslutar att ändra stadgarna enligt med Valberedningens förslag. 
 
Valberedningen i föreningen föreslår att stadgar och arbetsordning för Valberedningen i 
föreningen ändras så att det framgår att valberedningen ska ha en sammansättning som 
innebär att samtliga riksdagspartier har en (1) ledamot i valberedningen. 
 
En ändring av stadgarna görs så att valberedningen kan bestå av högst 8 ledamöter. 
Stadgarna idag innebär att valberedningen i föreningen får ha högst 7 ledamöter. 
 
Förslaget till stadgar behandlas i annan del av dagordningen vid stämman. Om 
valberedningens förslag genomförs innebär det att samtliga riksdagspartier ges en 
ordinarie ledamotsplats i valberedningen.   
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande valberedning i 
föreningen samt ordförande och vice ordförande: 
 
Kenneth Carlsson, (L), Färgelanda kommun, omval 
Anders Ceder (S), Region Örebro län, omval 
Martina Mossberg, (M), Haninge kommun, omval 
Lars Nyström, (SD), Skurup kommun, omval 
Roger Persson, (MP), Gävle kommun, nyval 
Kerstin Sjöström, (C), Nordmalings kommun, omval 
Håkan Stålbert, (KD), Örebro kommun, omval 
Gertowe Thörnros, (V), Degerfors kommun, omval 
 
Ordförande: Anders Ceder, omval 

2020-03-26 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Vice ordförande: Martina Mossberg, omval 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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Val av lekmannarevisor  
Bakgrund 
Det noteras att föreningsstämman 2017-04-20 beslutade att, intill slutet av ordinarie 
stämma som hålls år 2020, välja lekmannarevisor Barbro Hassel. Det noteras vidare att 
föreningsstämman 2019-04-11 beslutade att, intill slutet av ordinarie stämma som hålls 
år 2020, välja lekmannarevisor Anki Svensson. 

 
Enligt föreningens stadgar, väljs två lekmannarevisorer för en fyraårsperiod. Årets 
stämma ska därför välja lekmannarevisorer för tiden från 2020-04-16 intill slutet av den 
ordinarie föreningsstämman 2024. 
 
Barbro Hassel har meddelat att hon önskar lämna uppdraget i samband med förenings-
stämman 2020. Anki Svensson har meddelat att hon fortsatt står till förfogande för 
kommande period. 
 
Valberedningen förslår att till lekmannarevisor väljs dels Anki Svensson, (M), Tyresö 
kommun och dels Ambjörn Hardenstedt (S), Svedala kommun.  
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår att stämman beslutar 
 
att för tiden intill slutet av den ordinarie stämma som hålls år 2024, välja 
följande lekmannarevisorer: 
 
Anki Svensson, (M), Tyresö kommun, omval  
Ambjörn Hardenstedt, (S), Svedala kommun, nyval  
 
att för tiden intill slutet av den ordinarie stämma som hålls år 2024, välja Svensson och 
Hardenstedt till lekmannarevisorer i Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 
  

2020-03-26 
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KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen i föreningen 
 
Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Martina Mossberg (M)  
Haninge kommun 
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Lars Nyström (SD) 
Skurup kommun 

 
Gertowe Törnros (V) 
Degerfors kommun 
 
Håkan Stålbert (KD) 
Örebro kommun 
  

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
 
Roger Persson (MP) 
Gävle kommun 
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Val av representanter till bolagsstämmorna i 
Kommuninvest i Sverige AB och övriga bolag 
 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska ordinarie förenings-
stämman utse representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag.  
 
Föreningen äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest i Sverige AB som i sin tur 
äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest fastighets AB. 
 
Styrelsen behandlade detta ärende 2020-03-11. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att utse föreningsstyrelsens ordförande, med föreningsstyrelsens vice ordförande som 
ersättare, till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB, som 
genomförs 2020 samt i förekommande fall vid extra bolagsstämma som genomförs 
under tiden därefter och fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, 
 
att utse kreditmarknadsbolagets styrelseordförande, med föreningsstyrelsens vice 
ordförande som ersättare, till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest 
fastighets AB som genomförs 2020 samt i förekommande fall vid extra bolagsstämma 
som genomförs under tiden därefter och fram till slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma samt 
 
att representanterna ska besluta i enlighet med föreningsstämmans instruktioner, i 
förekommande fall föreningsstyrelsens instruktioner, samt i vad gäller val av styrelser, 
övriga funktionärer och dess arvodering i enlighet med valberedningens förslag. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 
Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 

2020-03-26 
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Beslut om plats för nästa föreningsstämma 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska den ordinarie 
föreningsstämman besluta om plats för nästa stämma. 
 
Vid de senaste stämmorna har det i stället uppdragits till styrelsen att besluta om plats 
för nästkommande stämma. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2020-03-11. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att uppdra till föreningens styrelse att besluta om plats för 2021 års stämma. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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Årlig insatsskyldighet – 2020 års insats 
 
Bakgrund 
År 2012 införde föreningen möjligheten till överskottsutdelning i form av återbäring 
och insatsränta. Dessutom infördes en årlig insatsskyldighet som för den enskilde 
medlemmen inte får överstiga vad medlemmen fått i återbäring och insatsränta. Denna 
insatsskyldighet har varit en betydelsefull del i föreningens tidigare kapitaluppbyggnad 
inför de skärpta krav på kapital som träder i kraft kommande år.  
 
De stadgar som antogs 2015 innebär att modellen för årlig insatsskyldighet förändras så 
att insatsskyldigheten från och med 2016 är beroende av hur stor andel av den 
stadgeenliga högsta insatsnivån som respektive medlem uppnått vid utgången av 
respektive år. Har den högsta insatsnivån uppnåtts, ska ingen ytterligare årlig insats 
betalas. 
 
Det noteras särskilt att nuvarande insatsskyldighet förändras efter årsskiftet 2020/21 
enligt det förslag till stadgar som föreläggs stämman i annan del av dagordningen. 
 
Insatsen förfaller till betalning en månad efter stämmans beslut eller vid den senare tid-
punkt som stämman beslutar. Insatsen betalas kontant. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2020-03-11. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att medlemmarna ska delta med en årlig insats enligt följande: 
 
- respektive medlems årliga insatsskyldighet för 2020 ska uppgå till 100, 50, 25 eller 0 
procent av hela den överskottsutdelning i form av återbäring och insatsränta på 
inbetalda medlemsinsatser och överinsatser som stämman beslutat om och som utdelats 
till respektive medlem,  
 

2020-03-26 
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- reduceringen av den årliga insatsskyldigheten ska ske utifrån hur stor andel av den för 
medlemmen fastställda högsta insatsnivån som erlagts i enlighet med vad som anges i 
föreningens stadgar, samt 
 
- den årliga insatsen 2020 förfaller till betalning en månad efter stämmans beslut eller 
vid den senare tidpunkt som följer av att stämmans beslut om överskottsutdelning först 
måste ha verkställts och att därefter minst två veckor förflutit.  
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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Bemyndigande att genomföra nyemissioner 
Bakgrund 
Beslut om att bolagsstyrelsen ska bemyndigas att genomföra nyemissioner ska fattas av 
årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB. 
 
Vid årsstämman 2019-04-11 bemyndigades styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB 
att för tiden fram till nästkommande årsstämma, genomföra nyemissioner som ligger 
inom den i bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige AB angivna övre gränsen för 
aktiekapital, 20 000 miljoner kronor, utan att behöva kalla till extra bolagsstämma. 
 
När detta skrivs uppgår det registrerade aktiekapitalet till 7 099 972 000 kronor. 
 
Föreningsstyrelsen har behandlat ärendet 2020-03-11.  
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att uppdra till föreningens ombud på årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB att där 
besluta enligt följande: 
 
- bemyndiga bolagsstyrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller 
flera nyemissioner som ligger inom det i bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige 
AB angivna maximala aktiekapitalet, 
 
- vid emissionen ska den nuvarande aktieägaren Kommuninvest ekonomisk förening ha 
företrädesrätt till de nya aktierna samt 
 
- de närmare villkoren för emissionerna ska bestämmas av bolagsstyrelsen. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Stöd till Borås Stads näringsliv 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna vidtagna åtgärder enligt ärendet samt bevilja Kommunstyrelsen ett 

utökat kommunbidrag med 15 000 000 kr för finansiering av elevluncher.       

 

 

 

Datum 

2020-04-01 Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-04-01 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00330 1.2.4.25 Programområde 1 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

   

  Ekonomichef 

 

E9 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Stöd till Borås Stads näringsliv  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna vidtagna åtgärder enligt ärendet samt bevilja Kommunstyrelsen ett 

utökat kommunbidrag med 15 000 000 kr för finansiering av elevluncher.           

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads näringsliv är hårt drabbat av effekterna av Corona pandemin. Borås 

Stad får många samtal från företag som upplever stora problem. Regering och 

riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men fler insatser 

behövs.  

Kommuner runtom i landet behöver agera för att näringslivet ska kunna klara 

den kris Sverige nu går igenom, därför beslutas om följande åtgärder för att 

hjälpa det lokala näringslivet att undvika konkurs och uppsägningar.  

  

 Borås Stad kommer att betala nyinkomna fakturor på femton dagar från 

2020-03-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål 

för oklarheter. 

 

 Borås Stad kommer från 2020-03-30 och tills vidare att tillämpa 

betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder. (De kommunala 

bolagen omfattas för närvarande inte av förlängd betaltid eller 15 dagars 

betalning till leverantörer) 

 

 Borås energi och miljö beviljar på kunds begäran förlängt anstånd på 

fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och 

fjärrvärme. Borås energi och miljö förlänger på kunds begäran 

intervaller för hämtning av sopor och avfall. 

 

 AB Bostäder förlänger på kunds begäran betalningstider för hyra i 

lokaler för företag. 
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 Uteserveringar har redan kunnat öppna efter att serveringstillstånd 

snabbehandlats. 

 Fyra timmars fri parkering i p-huset Vulcanus vid Österlånggatan, plus 

30 minuters fri parkering på 15-minutersparkeringar i centrum. 

Skyltning gäller.  

 Elevluncher med start på måndag 30 mars 2020 kommer Borås 

gymnasieelever att erbjudas lunch för avhämtning via någon av de 

restauranger i kommunen som anslutit sig till en ny tjänst; tillsammans 

med mobilitetsutvecklaren Optidev har Borås Stads tagit fram en 

lösning som innebär att varje enskild gymnasieelev dagligen får en QR-

kod sänd till sin privata telefon som sedan kostnadsfritt kan omsättas i 

en näringsrik 75-kronorslunch. Restaurangerna ansluter sig till systemet 

via en e-postadress administrerad av Borås Stad. Tjänsten kommer att 

gälla så länge undervisningen sker på distans, och som längst till 

skolavslutningen. 

 Utöver detta utökar Borås Stad sitt stöd via Näringslivets servicecenter, 

där lokala och regionala näringsidkare kan få råd, stöd och svar på 

frågor som omfattar lokala, regionala och nationella stödinsatser och 

problem som kan uppstå i verksamheten på grund av den pågående 

krisen. 

           

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samråd av ny översiktsplan för Ulricehamns kommun 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Översända samrådsyttrande med följande synpunkter: 

 Positivt med en digital plan. 

 Kommunstyrelsen ser väg 40 som ett viktigt mellankommunalt 

kommunikationsstråk. 

 Kommunstyrelsen stödjer Ulricehamns arbete för ny stambana och 

station inom kommunen. 

 Positivt att Ulricehamn pekas ut som tydlig centralort med blandat 

bebyggelse och bostäder med olika upplåtelseformer samt handel, 

service, kontor och parker. 

 Positivt att övriga tätorter pekas ut som viktiga noder för sitt omland 

och bebyggelseutvecklingen i första hand ska ske inom och i direkt 

anslutning till dessa tätorter.  

 Kommunstyrelsen vill påpeka att Ulricehamns förslag till 

markanvändning också bör stödja en långsiktig hållbar avfallshantering. 

 Positivt att översiktsplanen visar på de kommunövergripande 

samarbeten som pågår, exempelvis inom utveckling av turism och 

projektet Cykla och Vandra.  

 Ett av de opåverkade områden och tysta områden som pekas ut är 

Grovare-Fänneslunda som gränsar till Borås kommun och ligger strax 

öster om Fristad/Borgstena. Vid eventuell förändring i området 

uppmanas till tidig dialog med Borås Stad.        

 

 

 

Datum 

2020-03-25 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-03-28 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

SP1 



 

 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-03-27 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00270 3.1.1.5 Programområde 04 

Handläggare: Jan Petersson 
 

Datum 

2020-03-19 Bengt Himmelmann   

  Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



 

 

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 
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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00270 3.1.1.5 

  

 

Samrådsyttrande av ny översiktsplan för Ulricehamns 

kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Översända samrådsyttrande med följande synpunkter: 

 Positivt med en digital plan. 

 Kommunstyrelsen ser väg 40 som ett viktigt mellankommunalt 
kommunikationsstråk. 

 Kommunstyrelsen stödjer Ulricehamns arbete för ny stambana och 
station inom kommunen. 

 Positivt att Ulricehamn pekas ut som tydlig centralort med blandat 
bebyggelse och bostäder med olika upplåtelseformer samt handel, 
service, kontor och parker. 

 Positivt att övriga tätorter pekas ut som viktiga noder för sitt omland 
och bebyggelseutvecklingen i första hand ska ske inom och i direkt 
anslutning till dessa tätorter.  

 Kommunstyrelsen vill påpeka att Ulricehamns förslag till 
markanvändning också bör stödja en långsiktig hållbar avfallshantering. 

 Positivt att översiktsplanen visar på de kommunövergripande 
samarbeten som pågår, exempelvis inom utveckling av turism och 
projektet Cykla och Vandra.  

 Ett av de opåverkade områden och tysta områden som pekas ut är 
Grovare-Fänneslunda som gränsar till Borås kommun och ligger strax 
öster om Fristad/Borgstena. Vid eventuell förändring i området 
uppmanas till tidig dialog med Borås Stad.        

        

Ärendet i sin helhet 

Ulricehamns kommun har tagit fram ett förslag på översiktsplan. 

Kommunfullmäktige i Ulricehamn beslöt den 27 februari 2020 att sända ut 

Ulricehamn 2040, kommunens översiktsplan på samråd. Förslaget till ny 

översiktsplan är ute på samråd mellan 9 mars och 20 april 2020. 

Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur 

mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. 

Översiktsplanen ska ge ett stöd i beslut och prioriteringar för att främja en 

hållbar utveckling av kommunen. 

Ulricehamns kommun har valt att presentera översiktsplanen digitalt, vilket är 

bra. En digital plan kan alltid hållas aktuell och ger en bra bild över hur 

kommunen vill utveckla sig.  
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Ur ett mellankommunalt intresse är väg 40 ett viktigt kommunikationsstråk för 

regional pendling. Kommunstyrelsen stödjer Ulricehamns arbete med att bli en 

viktig länk i arbetet med framtida ny stambana och stationsläge inom 

Ulricehamns kommun. Stationsläge i Ulricehamn är en viktig länk på sträckan 

Borås-Jönköping och skulle bidra till fler hållbara resor samt en utvidgad och 

gemensam arbetsmarknadsregion. 

Behovet av en stark centralort pekas ut och behovet av att utvecklas för att 

klara av en ökad befolkning. Med en mix av funktioner inom gångavstånd 

såsom bostäder med olika upplåtelseformer, handel, service, kontor och parker 

kan Ulricehamn skapa funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer och en stad som 

är till för alla människor. 

I utvecklingsstrategin pekas övriga tätorter ut som viktiga noder för sitt omland 

och bebyggelseutveckling ska i första hand ske inom och i direkt anslutning till 

dessa tätorter.  

Kommunstyrelsen vill påpeka möjligheten att Ulricehamns markanvändning 

också ska stödja en långsiktig hållbar avfallshantering. Återvinningsstationer- 

och centraler bör finnas på strategiska platser för att underlätta för människor 

och företag att göra rätt i vardagen. I planeringssammanhang bör avfallsfrågor 

belysas och beaktas i tidiga skeden. Nu pågår ett arbete via 

Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund där man kommunöverskridande 

arbetar med att ta fram en regional avfallsplan, och där Ulricehamns kommun 

finns med i arbetet.   

Positivt att översiktsplanen visar på de kommunövergripande samarbeten som 

pågår, exempelvis inom utveckling av turism och projektet Cykla och Vandra.  

Ulricehamns kommun har i översiktsplanen pekat ut ett antal större områden 

baserat på en kombination av stora opåverkade områden och tysta områden. 

Ett av områdena, Grovare-Fänneslunda, gränsar till Borås kommun och ligger 

strax öster om Fristad/Borgstena. Vid eventuell förändring i området 

uppmanas till tidig dialog med Borås Stad.         

Beslutsunderlag 

1. www.ulricehamn.se/ulricehamn2040  2020-03-06 

   

Beslutet expedieras till 

1. kommun@ulricehamn.se  Märk med Dnr 2017/647  

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

http://www.ulricehamn.se/ulricehamn2040
mailto:kommun@ulricehamn.se
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Miljö och samhällsbyggnad 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se  
BESÖKSADRESS  Höjdgatan 3   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun 
 

Samråd av ny översiktsplan för Ulricehamns kommun 

Samråd 
Kommunfullmäktige har den 27 februari 2020 beslutat om samråd för Ulricehamn 2040, 
vilket är ett förslag till ny översiktsplan för Ulricehamns kommun.  
 
Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, 
önskemål och synpunkter om det aktuella planförslaget. Kommunen 
samråder med bland andra länsstyrelsen, grannkommuner och kommunens invånare.   
 
Förslaget till ny översiktsplan är ute på samråd mellan 9 mars och 20 april 2020. 
 
Eftersom den nya översiktsplanen är helt digital finns förslaget enbart tillgängligt via 
kommunens webbplats www.ulricehamn.se/ulricehamn2040. Den som inte har tillgång till 
dator kan få hjälp, samt låna dator i stadshusets reception och under de fysiska 
samrådsmötena. Datorer finns också att låna på alla kommunens bibliotek.  
 
Samrådsmöten 
Under samrådstiden kommer fyra samrådsmöten äga rum runt om i kommunen. Under 
mötena närvarar politiker och tjänstemän för att presentera vad en översiktsplan är, visa 
översiktsplanen, svara på frågor och vara behjälplig vid inlämning av synpunkter. 
Samrådsmötena är i form av ”öppet hus”.  
 
Tid och plats:  
 
17 mars Dalum skola  
19 mars Hökerum skola 
24 mars Vegby skola 
31 mars Tingsholmsgymnasiet 
 
18.00-18.15: introduktion till översiktsplanen 
18.15-21-00: öppet hus  
 
Synpunkter  
Vem som helst är välkommen att lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden.  
Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt via e-post, brev eller i det 
digitala kartverktyget senast 20 mars 2020.  
 
 
 

file://///samkom.se/users/UP/emmper02/Mina%20dokument/www.ulricehamn.se/ulricehamn2040
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Synpunkter skickas till: 
Synpunkter kan lämnas direkt i översiktsplanen 
(https://gisportal.ulricehamn.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=4f87bf26fdfd4110
9b498c8a1157b86a) under fliken ”Tyck till om förslaget”.  
 
Synpunkter kan också skickas via brev till Kommunstyrelsen Ulricehamns kommun, 523 86 
Ulricehamn eller via e-post till kommun@ulricehamn.se. Märk med ”Dnr 2017/647”.  
 
Lägesbeskrivning 
Samrådsförslaget är ett första förslag på ny översiktsplan. Efter samrådet arbetar kommunen 

vidare och förbättrar planen inför utställningen. Vilka ändringar som kommer göras beror till 

stor del på de synpunkter som inkommer under samrådet. En del av de förändringar som 

kommer tillföras är sådant som inte hunnits med inför samrådet, och som kommunen arbetar 

med redan nu. Nedan redovisas en lägesbeskrivning av de frågor som planeras arbetas med, 

och som väsentligt kan påverka utställningsversionen av översiktsplanen.  

• Kommunen ska arbeta vidare med hur sociala konsekvenser ska hanteras i den fysiska 

planeringen. 

• En VA-plan är under framtagande. En VA-plan beskriver hur vatten- och 

avloppsförsörjningen ska ordnas i hela kommunen det vill säga både inom och utanför 

det kommunala verksamhetsområdet. Resultatet av denna kommer inarbetas i 

översiktsplanen.  

• Avsnittet för kulturmiljö ska utvecklas. ”Områden intressanta för kulturmiljö” ska 
inventeras, redovisas och få tillhörande vägledning.  

• En konsekvensbeskrivning av övergripande frågor i det samlade planförslaget ska tas 
fram.  

• En siktanalys av samrådsversionens förslag av vindkraftsplanen ska tas fram. Denna 
ska ge en bättre förståelse för vilken påverkan på landskapsbilden som de föreslagna 

vindkraftsområdena har.  

 

 

 

 

 

https://gisportal.ulricehamn.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=4f87bf26fdfd41109b498c8a1157b86a
https://gisportal.ulricehamn.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=4f87bf26fdfd41109b498c8a1157b86a
mailto:kommun@ulricehamn.se
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Sändlista samråd översiktsplan Ulricehamn 

2040 

Myndigheter 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Lantmäteriet 

Riksantikvarieämbetet 

Västtrafik 

Västra Götalandsregionen  

SÄRF 

Sveaskog 

Naturvårdsverket 

Polismyndigheten i Västra Götaland 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Förvaltningen för kulturutveckling 

 

Föreningar och andra 
Vattenfall 

Svenska kyrkan 

Svensk handel 

Turistrådet i Västsverige 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 

Naturskyddsföreningen 

Västergötlands museum 

Skanova AB 

Östra Kinds elkraft 

Falbygdens energi 
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Herrljunga elektriska AB 

Luft i Väst 

Ätrans vattenråd 

Viskans vattenråd 

Tidans vattenförbund 

Nissans vattenråd 

Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 

Hyresgästföreningen 

 

Grannkommuner 
Herrljunga kommun 

Falköpings kommun 

Borås stad 

Jönköpings kommun 

Tranemo kommun 

Mullsjö kommun 

 

Kommunala förvaltningar 
Planeringsfunktionen 

Kommunikationsfunktionen 

Personalfunktionen 

Kanslifunktionen 

Ekonomifunktionen 

Sektor service 

Sektor välfärd 

Sektor lärande 

Mark- och exploateringsenheten 

Trafik och gata 
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Byggenheten 

Miljöenheten 

Stubo 

Ulricehamns Energi AB 

Näringsliv Ulricehamn AB 

 

Media 
Ulricehamns tidning 

Borås tidning 

 

Lokala föreningar 
Hössna Byalag 
 

Liareds Byalag 

Rånnavägs Byalag 

Blidsbergs Bygdegårdsförening 

Boarp-Närarps Bygdegårdsförening 

Byalaget för Möneskolan 

Byalaget Vega 

Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn 

Grovare-Fänneslunda Hembygdsförening 

Grönahögs Bygdegård 

Gullereds Bygdegårdsförening 

Handikapprörelsens Fastighetsförening 

Härna Hembygdsgård 

Knätte Byggnadsförening 

Kulturhuset Folkets Hus Ek. förening 

Liareds Byggnadsförening 
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Murums Stenkrossförening 

Norra Ås Kultur och Intresseförening 

Strängsereds Bygdegårdsförening 

Trädets Byggnadsförening 

Ulricehamns Fritidsfiskare 

FUB Ulricehamn - Tranemo 

Hjärnkraft Borås Sjuhärad 

Blidsbergs Hembygdsförening 

Brunns Hembygdsförening 

Gällstads Hembygdsförening 

Knätte Hembygsförening 

Kölaby Hembygdsförening 

Liareds Hembygdsförening ST Stergerhult 

Marbäcks Hembygdsförening 

Tvärreds Hembygdsförening 

Ulricehamns Hembygdsförening 

Varnums Hembygdsförening 

Badmintonklubben Tellus 

Bogesunds Bowling Klubb 

Dansklubben Buggie 

Föreningen Gymmix Ulricehamn 

Grizzly BK Fighting Center 

Grönahögs Idrottsklubb 

Gällstads Allmäna Idrottssällskap 

Gällstads Fotbollsklubb 
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Gällstads Idrottsförening 

Gällstadsbygdens Skid & Orienteringskl. 

Hworangi Tae Kwon Do-förening 

Hällstads IF 

Härna Lawn Tennis Klubb 

Hössna Idrottsförening 

KFUM IK Ulricehamn 

Marbäcks Idrottsförening 

Paratodos 

Redvägs Fotbollsklubb 

Redvägs Skidklubb 

Slalomklubben Boge 

Södra Vings Idrottsförening 

Timmele GoIF 

Trädets Idrottsförening 

Tvärred/Vegby FC 

Tvärreds Idrottsförening 

Ulricehamns Brukshundklubb 

Ulricehamns Cykelklubb 

Ulricehamns Dansförening 

Ulricehamns Friidrottsklubb 

Ulricehamns Golfklubb 

Ulricehamns Idrottsförening 

Ulricehamns IF Kamraterna 

Ulricehamns Kanotsällskap 
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Ulricehamns Kappseglingssällkap 

Ulricehamns Konståkningsklubb 

Ulricehamns Motorklubb 

Ulricehamns Orienteringsklubb 

Ulricehamns Schackklubb 

Ulricehamns SK "Snösäkert" 

Ulricehamns Sportskyttar 

Ulricehamns Tennisklubb 

Ulricehamnsbygdens Ridklubb 

Uno Volley 

Vegby Sportklubb 

Åsundens Kampsportsklubb 

Åsundsholm Golfklubb 

Boge Big Band 

Fotoklubben Micro 

Föreningen Konstrundan i Ulricehamn 

Föreningen Norden Ulricehamn-Tranemo 

Kulpåscen 

Occapella 

Rafiki "Vänner emellan" 

Svensk-Fransk Kulturförening 

SveRys 

Ulricehamns Filatelistförening 

Ulricehamns Guideförening 

Ulricehamns Kammarkör 
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Ulricehamns Riksteaterförening 

Ulricehamnsbygdens Forskarklubb 

Brunnsnäskyrkan EFS 

Equmenia Blidsberg 

Equmenia Hökerum 

Equmenia Timmele 

Equmenia Ulricehamn 

Liareds SMU 

Pingstkyrkans Ungdom 

Tvärreds Equmenia 

SPF Norra Kind 

Ulricehamns Trädgårdsförening 

Friluftsfrämjandet 

Åsundens Båtsällskap 

Ansgars Scoutkår Gällstad 

Folkesreds Samhällsförening 

Grönahögs Samhällsförening 

Hulu Samhällsförening 

Hökerums Väg- och Samhällsförening 

Marbäcks Samhällsförening 

Nitta Samhällsförening 

Röshults Samhällsförening 

Stavareds Samhällsförening 

Torsbo Idrotts- och SamhällsföreningÄlmestads Samhällsförening 
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Godkännande av handlingsplan för bostadsbyggande - 

en lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2020-

2024 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan för bostadsbyggande – en 

lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2020-2024 
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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00110 3.4.2.0 

  

 

Godkännande av handlingsplan för bostadsbyggande - 

en lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2020-

2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan för bostadsbyggande – en 

lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2020-2024.        

Ärendet i sin helhet 

I juni 2019 antog Kommunfullmäktige nya riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Riktlinjerna är uppdelade i tre olika dokument utifrån hur ofta och av vem som 

de ska förnyas.   

Handlingsplanen för bostadsbyggande ska uppdateras årligen av 

Kommunstyrelsen och är en avrapportering av pågående bostadsprojekt. 

Prioriteringar av detaljplaner görs i samband med Samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhetsplan för detaljplaner och denna handlingsplan redovisar sedan 

utfallet. Handlingsplanen innehåller även listor på projekt som är klara för 

byggnation (klara detaljplaner).   

Under de senaste åren har bostadsbyggandet legat på mellan 400-500 bostäder 

per år. Av dessa har villabyggnationen de senaste åren legat på över 110 villor 

per år i hela kommunen.   

Kända bostadsprojekt som finns i befintliga gällande detaljplaner bedöms 

kunna ge ca 2100 bostäder. I bostadsprojekt som är i planeringsskede och är 

prioriterade i verksamhetsplanen för detaljplanering 2020 finns ytterligare ca 

4000 bostäder.  

Privata villatomter som säljs utanför detaljplanelagt område redovisas genom 

schablonsiffran för spridd bebyggelse som är ca 60 bygglov per år. 

Handlingsplanens upplägg har ändrats från föregående år för att få en tydligare 

koppling till översiktsplanen. Bostadsprojekten är grupperade i fem olika 

tabeller med utgångspunkt i Borås Stads översiktsplan. Denna uppdelning är till 

stöd för Samhällsbyggnadsnämndens kommande prioritering av detaljplaner.  

Beslutsunderlag 

1. Handlingsplan för bostadsbyggande - en lägesredovisning av pågående 

bostadsprojekt 2020-2024 

  



Borås Stad 
  Sida 
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Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 



Uppdaterad 2020-03-10
Stadsdel Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås  - Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon
Centrum Asplyckan Kungsleden/Åsbogatan Järngrinden/Mjöbäcks 20 20 20 20
Centrum Pallas (höghuset) Åhlenshuset Cernera o Järngrinden 130 130 130 130
Centrum Simonsland Höghuset Kanico 60 60 60 60 60
Centrum Simonsland Påbyggnad parkeringshus Kanico 80 80 80 80 80
Centrum Vulkanus Österlånggatan Hanssongruppen 25 25 25 25
Druvefors Björnflokan Druveforsvägen Serneke 200 100 100 200 200

Summa 515

Prioriterade detaljplaner 2020
Borås  - Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon planerat antagande

Bergslena Flugan 6 Bergslenagatan Aberdeen 50 50 50 50 våren 2021
Bergslena Guldbaggen Skaraborgsvägen Cernera 200 100 100 200 200 hösten 2021 delvis markanv.
Centrum Hugin 1 mfl Stengärdsgatan Järngrinden 60 60 60 60 överklagad okt 2019
Centrum Morfeus Lilla Brogatan Willhem 60 60 60 60 hösten 2020
Centrum Vile 3 & 4 Kvarngatan Convestera 50 50 50 44 6 hösten 2020
Centrum Viskaholm Sven Ericssongatan AB Bostäder/Riksbyggen 350 125 125 100 350 125 225 våren 2021
Centrum Nornan Stora Brogatan Borås Stad okänt innehåll, h 2020 framtida tävling
Lundby Grävlingen 5 Skaraborgsvägen Castellum 100 100 100 100 100 våren 2022

Summa: 870

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås  - Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon Kommentar

Alideberg Eldflugan 1 Herrljungagatan Cernera
Centrum Ulysses Druveforsvägen Borås Stad Planprogram finns
Centrum Astern Sven Eriksonsgatan Borås Stad   Planprogram finns
Centrum Astern 5 Sven Eriksonsgatan Privat Planbesked ej beslutad
Centrum Apollo 5 Yxhammarsgatan Castellum
Centrum Midas Torggatan Castellum
Druvefors Forsen 1 Druveforsvägen Cernera
Druvefors Resedan 1 Stora Tvärgränd Cernera
Druvefors Solrosen 1 Kellgrensgatan/Druveforsv. Willhem
Göta Blåklinten (Pulsen) Jacobsonsgatan Pulsen Fastigheter
Lundby Grävlingen 1 och 4 Skaraborgsvägen Privat Planbesked ej beslutad
Norrby Gjutaren/Verkmästaren Nedre Norrby Borås Stad mfl

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder



Uppdaterad 2020-03-10
Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås - ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område)
Bergsäter Bergsäter 1:1 Backadalen Cernera 96 58 38 96 20 76
Bergsäter Hästhoven Wäst-byggs kontor Järngrinden 72 72 72 72
Norrmalm Hamstern 1 Tallåsgatan Privat 20 20 20 20 20
Parkstaden Eken 15-16 fd handelsträdgården Borås Stad 12 12 12 12 framtida tävling
Parkstaden Björken 9 Västergatan Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Regementet I Osdal 3:4 Regementet AB Bostäder 144 144 144 48 48 trygghetsbostäder
Regementet I Osdal 3:4 Regementet PEAB 213 80 80 53 213 213 30
Salängen Nötskrikan vid GA-församl.hem Borås Stad 20 20 20 20 framtida tävling

Summa 578

Prioriterade detaljplaner 2020
Borås - ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område) planerat antagande

Alideberg Glesvingen 17 Herrljungagatan Swegmark 100 100 100 100 100 våren 2020
Bergsäter Bergsäter 1:1 Mössebergsgatan Curamus 90 90 90 17 56 17 56 hösten 2021 Markanvisning
Bergsäter Åkermyntan 5 Rosendalsgatan Adapta m.fl. 530 130 100 100 100 100 530 250 280 våren 2020
Kristineberg Gisseberget Kristinegränd Vättersnäs/Borås Stad 140 140 140 140 80 hösten 2020
Norrby Garvaren Norrby Tvärgata AB Bostäder/Borås Stad 65 50 15 65 65 50 våren 2020
Norrmalm Norrmalm 1:1 Döbelnsgatan/Sagavallen Borås Stad 50 50 50 50 50 våren 2021 Markanvisning
Parkstaden Ramnås 5 och 6 Ramnåsgatan Borås Stad 100 100 100 100 100 våren 2021 Markanvisning
Regementet  II Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 200 100 100 200 200 hösten 2021
Trandared Järnhättan 5 Kindsgatan RO-gruppen 50 50 50 50 våren 2020
Trandared Svärdfästet Guldbrandsgatan 1 AB Bostäder 60 60 60 60 hösten 2021
Villastaden Tranan 2 Femte Villagatan Privat 20 20 20 20 våren 2021
Östermalm Solhem 1 och 4 Syster Toras väg HSB Göta/AB Bostäder 100 50 50 100 100 hösten 2020

Summa: 1505

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås - ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område) Kommentar

Bergsäter Maskrosen 19 Åsboholmsgatan Cernera
Bergsäter Gulmåran Coop-fastigheten Järngrinden
Getängen Getängen 22 och 23 Risängsgatan mfl Consortio Fashion Holding AB
Göta Syrenen 4 Varbergsvägen Privat
Göta Syrenen  Varbergsvägen Järngrinden Planbesked ej beslutad
Göta Göta 1:1 m.fl Varbergsvägen Borås Stad  
Kristineberg Halleberg Lars Kaggsgatan Willhem
Parkstaden Almås plats Alingsåsvägen/Parkgatan Borås Stad/Riksbyggen Markanvisning
Parkstaden Hasseln 9 Sveagatan Privat
Regementet III-VI Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder



Uppdaterad 2020-03-10
Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås - ÖP Gul zon
Bergdalen Kiden Bergdalsg.(Bergdalsterrassen) Järngrinden 100 64 36 100 100
Brämhult Bävergränd Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Byttorp Byttorpshage 2 Pålsgatan HusArvid 3 3 3 3
Byttorp Byttorpshörn Alingsåsvägen HSB 60 60 60 60
Byttorp Byttorpstå Alingsåsvägen Cernera 60 60 60 60
Hestra kv 7, Pianogatan Hestra Parkstad Borås Stad 9 9 9 9 Ändring av dp
Hulta Hultalund Hultaliden Privat 20 20 20 20
Hässleholmen Massan/Tyngden Metergatan Borås Stad 4 2 2 4 4 villatomter
Hässleholmen Tvåkanten/Femkanten Jällbygatan Ekeblad bostad AB 12 12 12 12 Markanvisning
Hässleholmen Hässlehus 3 (punkthusen) Våglängdsgatan AB Bostäder 120 80 40 120 120
Hässleholmen Hässlehus 9 Våglängdsgatan AB Bostäder 120 40 40 40 120 120
Norrmalm Norrmalm 1:1 Ynglingagatan PEAB 50 50 50 50 Markanvisning
Norrmalm Grindvalen 6 Engelbrektsgatan Privat 11 11 11 11
Ryda Ryda 9:22 mfl Ryaborgsvägen Borås Stad 5 5 5 5 Villatomter
Sjöbo Sprödlingen 2-3 Långestenslyckan Borås Stad 5 5 5 5 Villatomter
Sjöbo Torpa-Sjöbo2:1 Öresjögatan Borås Stad 3 3 3 3 Villatomter
Sjöbo Sandsoppen Ekängsgatan Privat 6 6 6 6
Svensgärde Kyllared 1:90 Färgargatan Borås Stad 6 6 6 6 6
Tullen Triangeln (Tullastugan) Göteborgsvägen Borås Stad 4 4 4 4

Summa 599

Prioriterade detaljplaner 2020
Borås - ÖP Gul zon planerat antagande

Bergdalen Norrmalm 1:1 Tokarpsberg Ås härads  fastigheter 150 70 60 150 150 hösten 2020 Markanvisning
Brämhult Brämhult 1:11 mfl Kyrkvägen Hus Arvid/AB Bostäder 70 40 30 60 10 60 10 överklagad jan 2020 Markanvisning
Byttorp Byttorp 3:1 Fjällgatan Riksbyggen 50 50 50 50 våren 2020 Markanvisning
Hestra Torpa-Hestra 4:4 Sonatgatan Cernera/ 15 15 15 15 våren 2020
Hulta Femman 43 Högagärdsgatan Privat 7 7 7 7 hösten 2021
Hulta Hulta 4:38 Storegårdsgatan HusArvid 50 50 50 50 hösten 2020
Sjöbo Mjölskivlingen Klintegatan/Johannelundsg. HSB 220 60 60 50 50 220 220 hösten 2020
Sjöbo Torpa-Sjöbo 2:1 Långstenslyckan Torpa-Sjöbo utveckl. AB 250 100 100 50 250 250 hösten 2020 Markanvisning
Sörmarken Klippingen Sörmarksg Obos 14 14 14 14 överklagad feb 2020
Sörmarken Bankbudet 5 Sörmarksliden Borås Stad 6 6 6 6 6 överklagad sept. 2018

LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 våren 2021
LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 hösten 2021

Summa: 844
Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås - ÖP Gul zon Kommentar

Byttorp Byttorpsvall 23 Roseniigatan HusArvid
Hestra Orkestervägen Hestraprojektet Borås Stad
Hulta Hultamad 1 Hultasjögatan Privat
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:367 mfl Kyrkvägen Privat
Tullen Enhörningen 7 Karlsbergsgatan HusArvid

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Serviceorter
Dalsjöfors Kråkhult 1:2 Uppegårdsgatan Borås Stad 25 25 25 25
Dalsjöfors Kråkhult 2:10 Måbärsvägen Borås Stad 7 7 7 7 villatomter
Dalsjöfors Kerstinsgärde 1:85 Dalhem Borås Stad 24 24 24 24
Dalsjöfors Tumarp 1:25 Fjällbovägen Privat 24 24 24 24
Fristad Arta 7:2 Gamla Vängavägen Borås Stad 5 5 5 5 villatomter
Fristad Asklanda 4:61 mfl Hagtornsvägen Borås Stad 7 7 7 7 villatomter
Fristad Längjum 1:65 Brantvägen Borås Stad 8 8 8 8 villatomter
Fristad Hagvägen Hedagården HusArvid/Järngrinden 25 25 25 25
Fristad Sik 1:163 ICA City Privat 20 20 20 20
Fristad Fristads Prästgård 1:100 Prästskogen Borås Stad 60 60 60 60 Markanvisning
Fristad  Buxbomen Asklanda Privat 8 4 4 10 10
Sandared Sandhults-Rydet 1:30 Sjöstigen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Viskafors Rydboholm 1:467 Pumpkällehagen 2 Viskaforshem 13 13 13 13 köpeavtal klart
Viskafors Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen 7 Viskaforshem 30 30 30 30 30 trygghetsbostäder
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25 25 25

Summa 282

Prioriterade detaljplaner 2020
Serviceorter planerat antagande

Dalsjöfors Gårda 8:1 Storgatan Privat 40 15 15 10 40 40 våren 2020
Sandared Sandared 1:24 Solskensliden Privat 15 15 15 15 våren 2021
Sandared Sandared 1:81 Söder om stationen Privat 100 30 70 100 100 våren 2021
Viskafors Rydboholm 1:432 Pumpkällehagen Borås Stad 50 15 15 20 50 50 våren 2021 villatomter

Summa: 205

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Serviceorter Kommentar

Dalsjöfors Skänstad 1:82 och 1:101 Bryngelsgatan 1 Privat
Fristad Sik 1:83 Nya Kyrkvägen Fristad Bygg Planbesked ej beslutad
Sandared Viken 4:1, 6:1 m.fl Vid Stigens fabriker Privat

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder



Uppdaterad 2020-03-10
Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Övriga orter 
Aplared Morgonvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4 4 villatomter
Aplared Huluvägen Borås Stad 15 8 7 15 15
Borgstena Kronängsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 villatomter
Borgstena Slättvägen Borås Stad 12 4 4 4 12 12
Bredared Ingelstorpsvägen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Dannike Dannike 1:92 Borås Stad 25 25 25 villatomter
Dannike Dannike 1:9 Länghemsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Gingri Fristad Prästgård 1:19 Lyckevägen Privat 12 2 3 2 3 2 12 12
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 25 10 10 5 25 15 10
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 2 1 1    2 2 villatomter
Målsryd Skogsvägen Borås Stad 2 1 1 4  4 villatomter
Rydboholm Rydbovägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 20 10 10 20 20
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 6 2 1 2 1 6 6 villatomter
Sandhult Sandhult 1:99 mfl Blomvägen Borås Stad 3 3 3 3 villatomter
Sandhult Kyrkebo 1:12 Vallmovägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sjömarken Lindebergshult 1:94 Alingsåsvägen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Sjömarken Lindebergshult 1:103 Melltorpsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sjömarken Räveskalla 1:25 Göteborgsvägen Sandhultsbostäder 40 40 40
Sjömarken Backabo 2:158 Backhagsvägen Borås Stad 6 6 6 6 6
Sparsör Paradis Vinkelvägen Borås Stad 40 20 20 40 20 20
Sparsör Hovalida Södra Borås Stad/Privat 8 3 3 2 8 8
Sparsör Gingri-Kil 1:33 Hovalidsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter alt. LSS
Sparsör Lundagården 2:52-53 Villavägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sparsör Björnbärsbärsvägen 1,3,5 Borås Stad 3 1 1 1 3 3 villatomter
Svaneholm Bogryd 1:152 Elias väg Borås Stad 2 2 2 villatomter alt. LSS
Svaneholm Bogryd 4:1 Bogrydsvägen Borås Stad 8 2 2 2 2 8 8 villatomter
Äspered Lilla Maria väg Borås stad 10 10 10 10
Äspered Bokärrsv / Lars Johans v. Borås Stad 2 1 1 2 2 villatomter
Spridd bebyggelse genom förhandsbesked/bygglov ca 60 per år Privat 300 60 60 60 60 60 300

Summa 562
Prioriterade detaljplaner 2020
Övriga orter och landsbygd planerat antagande

Bosnäs Bosnäs 3:1 m.fl Funningevägen m.fl Borås Stad 30 10 10 10 30 30 våren 2021 villatomter
Frufällan Sölebo 1:44 Sjöstigen Privat 1 1 1 1 våren 2021
Sandhult Kyrkebo 1:18 Furuvägen Privat 12 12 12 12 hösten 2021
Sjömarken Lindebergshult 1:10 Lindebergshult Obos 50 15 20 15 25 25 50 våren 2021
Sparsör Sölebo 1:54 Örebro, Otago Privat 20 10 10 20 20 hösten 2020
Tosseryd Torpa-Sjöbo 2:10 Sjöboängar HusArvid 430 100 110 110 110 430 380 50 överklagad mars 2020

Summa: 543
Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Övriga orter och landsbygd Kommentar

Ekås Sundshult 1:44 Elfsborgsstugan Planbesked ej beslutad
Frufällan Längjum 4:17
Frufällan Längjum 9:1 Fasanvägen Planbesked ej beslutad
Kråkered Kråkered 2:11 Golfbanan Planbesked ej beslutad
Laggarebo Laggarebo
Sandhult Råddehult 1:1 Planbesked ej beslutad
Sjömarken Räveskalla 1:39 Ovanför fotbollsplanen HA bygg
Sjömarken Räveskalla 1:499
Sjömarken Melltorp Planbesked ej beslutad
Sjömarken Viared 8:40 Lyckebovägen Mjöbäcksvillan
Sjömarken Viared 7:67 Norra Gränsvägen Borås Stad
Svaneholm Bogryd 4:7 Bogrydsvägen 36 Privat Planbesked ej beslutad

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Handlingsplan för 
bostadsbyggande
Inledning
Handlingsplanen för bostadsbyggande 2020-2024 är 
en del av  Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande. 
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommun-
styrelsen och redovisar kända projekt för bostads-
byggnation. 

I Kommunfullmäktiges indikatorer finns målvärden 
för detaljplaneframställning. Där finns mål för 600 
bostäder per år vara 100 av dessa ska ligga inom 
stadskärnan.  

Borås Stad verkar för att bostadsbyggandet ska öka 
markant utifrån nuvarande byggnation. I Borås Stads 
riktlinjer för bostadsförsörjning (del 1) är målet att 
bygga 600 bostäder per år.

Enligt Plan- och bygglovavdelningens verksamhetsplan 
bedöms detaljplaneproduktionen för 2020 ge ett 
tillskott på ytterligare 950 byggrätter för bostäder 
under året.



4

Uppföljning av påbörjad bostads-
byggnation 2015-2019
För att få en bild av bostadsbyggnationen under de 
sanaste fem åren redovisas nedan en sammanställning 
av antalet bostäder som har fått startbesked under 
respektive år.

I kategorin flerbostadshus ingår även radhus. 
Fritidshus redovisas inom kategorin enbostadshus. 
Inom ombyggnad redovisas nettotillskott av 
bostadslägenheter där även påbyggnadsprojekt räknas 
in. 

Förklaring till tabeller
Nedanstående tabeller på sidan 8-17 i handlingsplanen 
redovisar bedömd bostadsbyggnation och inte den 
faktiska byggnationen som kommer att ske. Däremot 
är det svårt att förutse vilka av byggprojekten som 
kommer att starta under 2020-2024. 

Bostäderna är grupperade i fem olika tabeller med 
utgångspunkt i Borås Stads översiktsplan (2018). 
Denna indelning är till stöd vid kommande prioritering 
av detaljplaner. 

I översiktsplanen är Borås (centralorten) indelad i tre 
zoner: stadskärnan, centrumnära bebyggelse och övrig 
stad. (se bild 1) I en komletterade Utbyggnadsstrategi  
(bild 2) till översiktsplanen läggs ramar för hur 
bostadsplaneringen i staden ska genomföras. 

Tabell 1 (röd)
Det innebär i stora drag att stadskärnan inklusive 
utvecklingsområdena Knalleland och Gässlösa samt 
kopplingarna där emellan (se bild 2) ges extra fokus 
i planeringen. I dessa områden bör hälften av våra 
tillkommande bostäder hamna. Projekt inom dessa 
områden presenteras i tabell 1 på sidan 8-9 och 
illustreras med en röd färg, för att tydligare påvisa 
kopplingarna till översiktsplanens kartor.

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad

2015 2016 2017 2018 2019
Flerbostadshus 197 296 319 275 151
Enbostadshus 97 110 95 112 114
Ombyggnad 55 74 104 90 145
Summa: 349 480 518 477 410
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Tabell 5 (grön)
I den femte tabellen på sidan 16-17 redovisar de övriga 
orterna i kommunen samt landsbygden. Här är det 
viktigt att ha med sig att enskilda förhandsbesked/
bygglov som lämnas inte redovisas i denna tabell. Dock 
är ett shablontal redovisad för tillkommnde spridd 
bebyggelse som de senaste åren legat på ca 60 bostäder 
per år. 

Tabellernas uppbyggnad
I spalterna lägst till vänster finns uppgifter om vilket 
område i kommunen, samt vilken fastighet och adress 
som objektet finns. Därefter följer vem som planerar 
att bygga (byggherre). När Borås Stad står som 
byggherre är kommunen markägare. 

Sedan följer vilket år som är förväntad byggstart 
och eventuellt utbyggnadstakt om bostäderna är 
fördelade på flera år. Efter det följer en redovisning 
av hustyp och vilken upplåtelseform som är planerad. 

Bild 1 Områdesindelning för staden enligt översiktsplanen, Stads-
kärnan (röd), centrumnära (orange) och övrig stadsmiljö (gul) 
Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad

Bild 2 Området som omfattas av utbyggnadsstrategin (2019).
Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad

Tabell 2 (orange)
I den centrumnära zonen ingår de staddelar som 
ligger ca en kilometer från stora torget. Ett undantag 
görs i denna tabell av de delarna som ingår i 
Utbyggnadsstrategin (bild 2). Denna tabell redovisas på 
sidan 10-11 och illustreras med orange färg.

Tabell 3 (gul)
Öviga delar av staden ingår i den gula zonen (se bild 
1) . Tabellen på sidan 12-13 illustreras med gul färg i 
enlighet med översiktsplanen. 

Tabell 4 (blå)
Våra fyra serviceorter (Dalsjöfors, Fristad, Sandared 
och Viskafors) grupperas tillsammans. I tankegångarna 
till översiktsplanen bedöms de växa med vardera ca 
500 bostäder (mosvarar 13% av den tillkommande 
bebyggelsen). Denna tabell presenteras på sidan 14-15 
och illustreras med blå färg.
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Bland flerbostadshus är hyresrätter och bostadsrätter 
övervägande. Bland villor och småhus är det vanligast 
med äganderätt där den enskilde själv äger huset. 

I vissa fall finns uppgifter om specialbostäder. 
Det innebär att det är tänkta som exempelvis 
studentbostäder, LSS/SoL-boenden eller vård- och 
omsorgsboende. 

Den övesta delen av tabellen innehåller en lista med 
planer som har fått laga kraft, vilket innebär att de är 
klara för att behandla bygglov på. Dessutom är listan 
kompletterad med kända projekt som kan påbörjas 
på äldre detaljplaner som inte blev genomförda i nära 
anslutning till detaljplaneläggningen. Här återfinns 
bland annat villatomter som ligger ute till försäljning 
via Borås Stads hemsida. Kommunen har således 
gjort de förberedande stegen fram till utbyggnad 
av projektet. Yterligare projekt kan finnas här, som 
kommunen inte har fått med i denna inventering.

I den mittersta delen av tabellen listas alla projekt 
där det pågår aktivt detaljplanearbete. Tidplanen 
är styrd utifrån Samhällsbyggnadsförvaltningens 
Verksamhetsplan för detaljplanering där planerad 
tidpunkt för antagande finns angiven. Listan innehåller 
även antagna detaljplaner där överklagandeprocess 
pågår. Detaljplaneprocessen kan innebära att tidplaner 

och antal bostäder behöver justeras. Tabellen utgår 
ifrån att byggstarten sker i nära tid efter att detaljplanen 
har antagits.

Nederst i tabellen listas övriga projekt för bostäder 
som antingen har sökts planbesked för men ännu 
inte fått beslut eller redan har fått detaljplanuppdrag 
men som inte prioriterats i produktionsplanen. Den 
innehåller även inkommande projekt som fortfarande 
inte har fått detaljplanuppdrag.  Några av dem 
redovisar ett preliminärt antal bostäder inom projektet 
utifrån det som angivits i ansökan men som kan 
justeras när och om detaljplaneuppdraget aktualiseras. 
Samtliga i denna kategori saknar angiven tid för möjlig 
byggstart.

Kort sammanfattning av tabellerna
I de planerade projekten går det att söka bygglov för ca 
2500 bostäder idag. I de projekten som är väldigt stora 
är det troligt att utbyggnaden pågår under ett antal år 
vilket i flera fall förutspåtts i tabellen. Dessutom kan 
ytterligare projekt komma till utav de detaljplaner som 
antas och får laga kraft under första halvan av 2020.

Utöver angivna objekt beviljas bygglov för ca 60 
bostäder per år utanför detaljplan (spridd bebyggelse), 
företrädesvis villor på landsbygden. 
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Antalet bostäder som byggstartar under 2020 enligt 
tabellen överträffar målet för bostadsbyggandet, men 
sannolikt går inte alla projekt igång då byggherrevilja 
och/eller efterfrågan inte är tillräckligt stor. De 
projekt som inte är byggstartade ingår i den så kallade 
planberedskapen. Det är viktigt att planberedskapen 
hålls på en rimlig nivå för att inte projekt ska 
konkurrera ut varandra. 

I de detaljplaner som är prioriterade av 
Samhällsbyggandsnämnden finns det sammanlagt ca 
4000 bostäder som planeras antas under 2020-2022. 
Några av projekten är ännu inte preciserade i antal då 
lokalisering och omfattning inte är klar. Ytterligare 
uppdrag kommer att läggas till i samband med att 
verksamhetsplanen för detaljplanering förnyas i 
december varje år.

Mer information om Verksamhetsplanen samt 
pågående detaljplaneuppdrag finns på borås.se under 
fliken Trafik och samhällsplanering. Informationen 
uppdateras kontinuerligt under året. Sökning kan också 
göras via kartfunktionen. 

  

Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad
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Tabell 1: Bostadsprojekt i Borås inom utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon
Uppdaterad 2020‐03‐10

Stadsdel Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås  ‐ Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon
Centrum Asplyckan Kungsleden/Åsbogatan Järngrinden/Mjöbäcks 20 20 20 20
Centrum Pallas (höghuset) Åhlenshuset Cernera o Järngrinden 130 130 130 130
Centrum Simonsland Höghuset Kanico 60 60 60 60 60
Centrum Simonsland Påbyggnad parkeringshus Kanico 80 80 80 80 80
Centrum Vulkanus Österlånggatan Hanssongruppen 25 25 25 25
Druvefors Björnflokan Druveforsvägen Serneke 200 100 100 200 200

Summa 515

Prioriterade detaljplaner 2020
Borås  ‐ Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon planerat antagande

Bergslena Flugan 6 Bergslenagatan Aberdeen 50 50 50 50 våren 2021
Bergslena Guldbaggen Skaraborgsvägen  Cernera 200 100 100 200 200 hösten 2021 delvis markanv.
Centrum Hugin 1 mfl Stengärdsgatan Järngrinden 60 60 60 60 överklagad okt 2019
Centrum Morfeus Lilla Brogatan Willhem 60 60 60 60 hösten 2020
Centrum Vile 3 & 4 Kvarngatan Convestera 50 50 50 44 6 hösten 2020
Centrum Viskaholm Sven Ericssongatan AB Bostäder/Riksbyggen 350 125 125 100 350 125 225 våren 2021
Centrum Nornan Stora Brogatan Borås Stad okänt innehåll, h 2020 framtida tävling
Lundby Grävlingen 5 Skaraborgsvägen  Castellum 100 100 100 100 100 våren 2022

Summa: 870

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås  ‐ Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon Kommentar

Alideberg Eldflugan 1 Herrljungagatan Cernera
Centrum Ulysses Druveforsvägen Borås Stad Planprogram finns
Centrum Astern  Sven Eriksonsgatan Borås Stad    Planprogram finns
Centrum Astern 5 Sven Eriksonsgatan Privat Planbesked ej beslutad
Centrum Apollo 5 Yxhammarsgatan Castellum
Centrum Midas Torggatan Castellum
Druvefors Forsen 1 Druveforsvägen Cernera
Druvefors Resedan 1 Stora Tvärgränd Cernera
Druvefors Solrosen 1 Kellgrensgatan/Druveforsv. Willhem
Göta Blåklinten (Pulsen) Jacobsonsgatan Pulsen Fastigheter
Lundby Grävlingen 1 och 4 Skaraborgsvägen Privat Planbesked ej beslutad
Norrby Gjutaren/Verkmästaren Nedre Norrby Borås Stad mfl

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Uppdaterad 2020‐03‐10
Stadsdel Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås  ‐ Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon
Centrum Asplyckan Kungsleden/Åsbogatan Järngrinden/Mjöbäcks 20 20 20 20
Centrum Pallas (höghuset) Åhlenshuset Cernera o Järngrinden 130 130 130 130
Centrum Simonsland Höghuset Kanico 60 60 60 60 60
Centrum Simonsland Påbyggnad parkeringshus Kanico 80 80 80 80 80
Centrum Vulkanus Österlånggatan Hanssongruppen 25 25 25 25
Druvefors Björnflokan Druveforsvägen Serneke 200 100 100 200 200

Summa 515

Prioriterade detaljplaner 2020
Borås  ‐ Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon planerat antagande

Bergslena Flugan 6 Bergslenagatan Aberdeen 50 50 50 50 våren 2021
Bergslena Guldbaggen Skaraborgsvägen  Cernera 200 100 100 200 200 hösten 2021 delvis markanv.
Centrum Hugin 1 mfl Stengärdsgatan Järngrinden 60 60 60 60 överklagad okt 2019
Centrum Morfeus Lilla Brogatan Willhem 60 60 60 60 hösten 2020
Centrum Vile 3 & 4 Kvarngatan Convestera 50 50 50 44 6 hösten 2020
Centrum Viskaholm Sven Ericssongatan AB Bostäder/Riksbyggen 350 125 125 100 350 125 225 våren 2021
Centrum Nornan Stora Brogatan Borås Stad okänt innehåll, h 2020 framtida tävling
Lundby Grävlingen 5 Skaraborgsvägen  Castellum 100 100 100 100 100 våren 2022

Summa: 870

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås  ‐ Inom Utbyggnadsstrategin inkl ÖP röd zon Kommentar

Alideberg Eldflugan 1 Herrljungagatan Cernera
Centrum Ulysses Druveforsvägen Borås Stad Planprogram finns
Centrum Astern  Sven Eriksonsgatan Borås Stad    Planprogram finns
Centrum Astern 5 Sven Eriksonsgatan Privat Planbesked ej beslutad
Centrum Apollo 5 Yxhammarsgatan Castellum
Centrum Midas Torggatan Castellum
Druvefors Forsen 1 Druveforsvägen Cernera
Druvefors Resedan 1 Stora Tvärgränd Cernera
Druvefors Solrosen 1 Kellgrensgatan/Druveforsv. Willhem
Göta Blåklinten (Pulsen) Jacobsonsgatan Pulsen Fastigheter
Lundby Grävlingen 1 och 4 Skaraborgsvägen Privat Planbesked ej beslutad
Norrby Gjutaren/Verkmästaren Nedre Norrby Borås Stad mfl

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Tabell 2: Bostadsprojekt i Borås inom orange zon i ÖP (med undantag av                                  utbyggnadsstrategins områdepågående) 
Uppdaterad 2020‐03‐10

Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås ‐ ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område)
Bergsäter Bergsäter 1:1 Backadalen Cernera 96 58 38 96 20 76
Bergsäter Hästhoven Wäst‐byggs kontor Järngrinden 72 72 72 72
Norrmalm Hamstern 1 Tallåsgatan Privat 20 20 20 20 20
Parkstaden Eken 15‐16 fd handelsträdgården Borås Stad 12 12 12 12 framtida tävling
Parkstaden Björken 9 Västergatan Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Regementet I Osdal 3:4 Regementet AB Bostäder 144 144 144 48 48 trygghetsbostäder
Regementet I Osdal 3:4 Regementet PEAB 213 80 80 53 213 213 30
Salängen Nötskrikan vid GA‐församl.hem Borås Stad 20 20 20 20 framtida tävling

Summa 578

Prioriterade detaljplaner 2020
Borås ‐ ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område) planerat antagande

Alideberg Glesvingen 17 Herrljungagatan Swegmark 100 100 100 100 100 våren 2020
Bergsäter Bergsäter 1:1 Mössebergsgatan Curamus 90 90 90 17 56 17 56 hösten 2021 Markanvisning
Bergsäter Åkermyntan 5 Rosendalsgatan Adapta m.fl. 530 130 100 100 100 100 530 250 280 våren 2020
Kristineberg Gisseberget  Kristinegränd Vättersnäs/Borås Stad 140 140 140 140 80 hösten 2020
Norrby Garvaren Norrby Tvärgata AB Bostäder/Borås Stad 65 50 15 65 65 50 våren 2020
Norrmalm Norrmalm 1:1 Döbelnsgatan/Sagavallen Borås Stad 50 50 50 50 50 våren 2021 Markanvisning
Parkstaden Ramnås 5 och 6 Ramnåsgatan Borås Stad 100 100 100 100 100 våren 2021 Markanvisning
Regementet  II Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 200 100 100 200 200 hösten 2021
Trandared Järnhättan 5 Kindsgatan RO‐gruppen 50 50 50 50 våren 2020
Trandared Svärdfästet Guldbrandsgatan 1 AB Bostäder 60 60 60 60 hösten 2021
Villastaden Tranan 2 Femte Villagatan Privat 20 20 20 20 våren 2021
Östermalm Solhem 1 och 4 Syster Toras väg HSB Göta/AB Bostäder 100 50 50 100 100 hösten 2020

Summa: 1505

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås ‐ ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område) Kommentar

Bergsäter Maskrosen 19 Åsboholmsgatan Cernera
Bergsäter Gulmåran Coop‐fastigheten Järngrinden
Getängen Getängen 22 och 23 Risängsgatan mfl Consortio Fashion Holding AB
Göta  Syrenen 4 Varbergsvägen Privat
Göta  Syrenen   Varbergsvägen Järngrinden Planbesked ej beslutad
Göta  Göta 1:1 m.fl Varbergsvägen Borås Stad  
Kristineberg Halleberg Lars Kaggsgatan Willhem
Parkstaden Almås plats Alingsåsvägen/Parkgatan Borås Stad/Riksbyggen Markanvisning
Parkstaden Hasseln 9 Sveagatan Privat
Regementet III‐VI Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Tabell 2: Bostadsprojekt i Borås inom orange zon i ÖP (med undantag av                                  utbyggnadsstrategins områdepågående) 
Uppdaterad 2020‐03‐10

Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås ‐ ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område)
Bergsäter Bergsäter 1:1 Backadalen Cernera 96 58 38 96 20 76
Bergsäter Hästhoven Wäst‐byggs kontor Järngrinden 72 72 72 72
Norrmalm Hamstern 1 Tallåsgatan Privat 20 20 20 20 20
Parkstaden Eken 15‐16 fd handelsträdgården Borås Stad 12 12 12 12 framtida tävling
Parkstaden Björken 9 Västergatan Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Regementet I Osdal 3:4 Regementet AB Bostäder 144 144 144 48 48 trygghetsbostäder
Regementet I Osdal 3:4 Regementet PEAB 213 80 80 53 213 213 30
Salängen Nötskrikan vid GA‐församl.hem Borås Stad 20 20 20 20 framtida tävling

Summa 578

Prioriterade detaljplaner 2020
Borås ‐ ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område) planerat antagande

Alideberg Glesvingen 17 Herrljungagatan Swegmark 100 100 100 100 100 våren 2020
Bergsäter Bergsäter 1:1 Mössebergsgatan Curamus 90 90 90 17 56 17 56 hösten 2021 Markanvisning
Bergsäter Åkermyntan 5 Rosendalsgatan Adapta m.fl. 530 130 100 100 100 100 530 250 280 våren 2020
Kristineberg Gisseberget  Kristinegränd Vättersnäs/Borås Stad 140 140 140 140 80 hösten 2020
Norrby Garvaren Norrby Tvärgata AB Bostäder/Borås Stad 65 50 15 65 65 50 våren 2020
Norrmalm Norrmalm 1:1 Döbelnsgatan/Sagavallen Borås Stad 50 50 50 50 50 våren 2021 Markanvisning
Parkstaden Ramnås 5 och 6 Ramnåsgatan Borås Stad 100 100 100 100 100 våren 2021 Markanvisning
Regementet  II Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 200 100 100 200 200 hösten 2021
Trandared Järnhättan 5 Kindsgatan RO‐gruppen 50 50 50 50 våren 2020
Trandared Svärdfästet Guldbrandsgatan 1 AB Bostäder 60 60 60 60 hösten 2021
Villastaden Tranan 2 Femte Villagatan Privat 20 20 20 20 våren 2021
Östermalm Solhem 1 och 4 Syster Toras väg HSB Göta/AB Bostäder 100 50 50 100 100 hösten 2020

Summa: 1505

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås ‐ ÖP Orange zon (med undantag av utbyggnadsstrategins område) Kommentar

Bergsäter Maskrosen 19 Åsboholmsgatan Cernera
Bergsäter Gulmåran Coop‐fastigheten Järngrinden
Getängen Getängen 22 och 23 Risängsgatan mfl Consortio Fashion Holding AB
Göta  Syrenen 4 Varbergsvägen Privat
Göta  Syrenen   Varbergsvägen Järngrinden Planbesked ej beslutad
Göta  Göta 1:1 m.fl Varbergsvägen Borås Stad  
Kristineberg Halleberg Lars Kaggsgatan Willhem
Parkstaden Almås plats Alingsåsvägen/Parkgatan Borås Stad/Riksbyggen Markanvisning
Parkstaden Hasseln 9 Sveagatan Privat
Regementet III‐VI Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Tabell 3: Bostadsprojekt i Borås inom gul zon i översiktsplanen
Uppdaterad 2020‐03‐10

Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås ‐ ÖP Gul zon
Bergdalen Kiden Bergdalsg.(Bergdalsterrassen) Järngrinden 100 64 36 100 100
Brämhult Bävergränd Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Byttorp Byttorpshage 2 Pålsgatan HusArvid 3 3 3 3
Byttorp Byttorpshörn Alingsåsvägen  HSB 60 60 60 60
Byttorp Byttorpstå Alingsåsvägen  Cernera 60 60 60 60
Hestra kv 7, Pianogatan Hestra Parkstad Borås Stad 9 9 9 9 Ändring av dp
Hulta Hultalund Hultaliden Privat 20 20 20 20
Hässleholmen Massan/Tyngden Metergatan Borås Stad 4 2 2 4 4 villatomter
Hässleholmen Tvåkanten/Femkanten Jällbygatan Ekeblad bostad AB 12 12 12 12 Markanvisning
Hässleholmen Hässlehus 3 (punkthusen) Våglängdsgatan AB Bostäder 120 80 40 120 120
Hässleholmen  Hässlehus 9 Våglängdsgatan AB Bostäder 120 40 40 40 120 120
Norrmalm Norrmalm 1:1 Ynglingagatan PEAB 50 50 50 50 Markanvisning
Norrmalm Grindvalen 6 Engelbrektsgatan Privat 11 11 11 11
Ryda Ryda 9:22 mfl Ryaborgsvägen Borås Stad 5 5 5 5 Villatomter
Sjöbo Sprödlingen 2‐3 Långestenslyckan Borås Stad 5 5 5 5 Villatomter
Sjöbo Torpa‐Sjöbo2:1 Öresjögatan Borås Stad 3 3 3 3 Villatomter
Sjöbo Sandsoppen Ekängsgatan Privat 6 6 6 6
Svensgärde Kyllared 1:90 Färgargatan Borås Stad 6 6 6 6 6
Tullen Triangeln (Tullastugan) Göteborgsvägen Borås Stad 4 4 4 4

Summa 599

Prioriterade detaljplaner 2020
Borås ‐ ÖP Gul zon planerat antagande

Bergdalen Norrmalm 1:1 Tokarpsberg Ås härads  fastigheter 150 70 60 150 150 hösten 2020 Markanvisning
Brämhult Brämhult 1:11 mfl Kyrkvägen Hus Arvid/AB Bostäder 70 40 30 60 10 60 10 överklagad jan 2020 Markanvisning
Byttorp Byttorp 3:1 Fjällgatan Riksbyggen 50 50 50 50 våren 2020 Markanvisning
Hestra Torpa‐Hestra 4:4 Sonatgatan Cernera/ 15 15 15 15 våren 2020
Hulta Femman 43 Högagärdsgatan Privat 7 7 7 7 hösten 2021
Hulta Hulta 4:38 Storegårdsgatan HusArvid 50 50 50 50 hösten 2020
Sjöbo Mjölskivlingen Klintegatan/Johannelundsg. HSB 220 60 60 50 50 220 220 hösten 2020
Sjöbo Torpa‐Sjöbo 2:1  Långstenslyckan Torpa‐Sjöbo utveckl. AB 250 100 100 50 250 250 hösten 2020 Markanvisning
Sörmarken Klippingen  Sörmarksg Obos 14 14 14 14 överklagad feb 2020
Sörmarken Bankbudet 5 Sörmarksliden Borås Stad 6 6 6 6 6 överklagad sept. 2018

LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 våren 2021
LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 hösten 2021

Summa: 844
Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås ‐ ÖP Gul zon Kommentar

Byttorp Byttorpsvall 23 Roseniigatan HusArvid
Hestra Orkestervägen Hestraprojektet Borås Stad
Hulta Hultamad 1 Hultasjögatan Privat
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:367 mfl Kyrkvägen Privat
Tullen Enhörningen 7 Karlsbergsgatan HusArvid

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Uppdaterad 2020‐03‐10
Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Borås ‐ ÖP Gul zon
Bergdalen Kiden Bergdalsg.(Bergdalsterrassen) Järngrinden 100 64 36 100 100
Brämhult Bävergränd Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Byttorp Byttorpshage 2 Pålsgatan HusArvid 3 3 3 3
Byttorp Byttorpshörn Alingsåsvägen  HSB 60 60 60 60
Byttorp Byttorpstå Alingsåsvägen  Cernera 60 60 60 60
Hestra kv 7, Pianogatan Hestra Parkstad Borås Stad 9 9 9 9 Ändring av dp
Hulta Hultalund Hultaliden Privat 20 20 20 20
Hässleholmen Massan/Tyngden Metergatan Borås Stad 4 2 2 4 4 villatomter
Hässleholmen Tvåkanten/Femkanten Jällbygatan Ekeblad bostad AB 12 12 12 12 Markanvisning
Hässleholmen Hässlehus 3 (punkthusen) Våglängdsgatan AB Bostäder 120 80 40 120 120
Hässleholmen  Hässlehus 9 Våglängdsgatan AB Bostäder 120 40 40 40 120 120
Norrmalm Norrmalm 1:1 Ynglingagatan PEAB 50 50 50 50 Markanvisning
Norrmalm Grindvalen 6 Engelbrektsgatan Privat 11 11 11 11
Ryda Ryda 9:22 mfl Ryaborgsvägen Borås Stad 5 5 5 5 Villatomter
Sjöbo Sprödlingen 2‐3 Långestenslyckan Borås Stad 5 5 5 5 Villatomter
Sjöbo Torpa‐Sjöbo2:1 Öresjögatan Borås Stad 3 3 3 3 Villatomter
Sjöbo Sandsoppen Ekängsgatan Privat 6 6 6 6
Svensgärde Kyllared 1:90 Färgargatan Borås Stad 6 6 6 6 6
Tullen Triangeln (Tullastugan) Göteborgsvägen Borås Stad 4 4 4 4

Summa 599

Prioriterade detaljplaner 2020
Borås ‐ ÖP Gul zon planerat antagande

Bergdalen Norrmalm 1:1 Tokarpsberg Ås härads  fastigheter 150 70 60 150 150 hösten 2020 Markanvisning
Brämhult Brämhult 1:11 mfl Kyrkvägen Hus Arvid/AB Bostäder 70 40 30 60 10 60 10 överklagad jan 2020 Markanvisning
Byttorp Byttorp 3:1 Fjällgatan Riksbyggen 50 50 50 50 våren 2020 Markanvisning
Hestra Torpa‐Hestra 4:4 Sonatgatan Cernera/ 15 15 15 15 våren 2020
Hulta Femman 43 Högagärdsgatan Privat 7 7 7 7 hösten 2021
Hulta Hulta 4:38 Storegårdsgatan HusArvid 50 50 50 50 hösten 2020
Sjöbo Mjölskivlingen Klintegatan/Johannelundsg. HSB 220 60 60 50 50 220 220 hösten 2020
Sjöbo Torpa‐Sjöbo 2:1  Långstenslyckan Torpa‐Sjöbo utveckl. AB 250 100 100 50 250 250 hösten 2020 Markanvisning
Sörmarken Klippingen  Sörmarksg Obos 14 14 14 14 överklagad feb 2020
Sörmarken Bankbudet 5 Sörmarksliden Borås Stad 6 6 6 6 6 överklagad sept. 2018

LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 våren 2021
LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 hösten 2021

Summa: 844
Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Borås ‐ ÖP Gul zon Kommentar

Byttorp Byttorpsvall 23 Roseniigatan HusArvid
Hestra Orkestervägen Hestraprojektet Borås Stad
Hulta Hultamad 1 Hultasjögatan Privat
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:367 mfl Kyrkvägen Privat
Tullen Enhörningen 7 Karlsbergsgatan HusArvid

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Tabell 4: Bostadsprojekt i serviceorter
Uppdaterad 2020‐03‐10

Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info
2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Serviceorter
Dalsjöfors Kråkhult 1:2 Uppegårdsgatan Borås Stad 25 25 25 25
Dalsjöfors Kråkhult 2:10 Måbärsvägen Borås Stad 7 7 7 7 villatomter
Dalsjöfors  Kerstinsgärde 1:85 Dalhem Borås Stad 24 24 24 24
Dalsjöfors Tumarp 1:25 Fjällbovägen Privat 24 24 24 24
Fristad Arta 7:2 Gamla Vängavägen Borås Stad 5 5 5 5 villatomter
Fristad Asklanda 4:61 mfl Hagtornsvägen Borås Stad 7 7 7 7 villatomter
Fristad Längjum 1:65 Brantvägen Borås Stad 8 8 8 8 villatomter
Fristad Hagvägen Hedagården HusArvid/Järngrinden 25 25 25 25
Fristad Sik 1:163 ICA City Privat 20 20 20 20
Fristad Fristads Prästgård 1:100 Prästskogen Borås Stad 60 60 60 60 Markanvisning
Fristad   Buxbomen Asklanda Privat 8 4 4 10 10
Sandared Sandhults‐Rydet 1:30 Sjöstigen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Viskafors Rydboholm 1:467 Pumpkällehagen 2 Viskaforshem 13 13 13 13 köpeavtal klart
Viskafors Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen 7 Viskaforshem 30 30 30 30 30 trygghetsbostäder
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25 25 25

Summa 282

Prioriterade detaljplaner 2020
Serviceorter planerat antagande

Dalsjöfors  Gårda 8:1 Storgatan Privat 40 15 15 10 40 40 våren 2020
Sandared Sandared 1:24 Solskensliden Privat 15 15 15 15 våren 2021
Sandared Sandared 1:81 Söder om stationen Privat 100 30 70 100 100 våren 2021
Viskafors Rydboholm 1:432 Pumpkällehagen Borås Stad 50 15 15 20 50 50 våren 2021 villatomter

Summa: 205

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Serviceorter Kommentar

Dalsjöfors Skänstad 1:82 och 1:101 Bryngelsgatan 1 Privat
Fristad Sik 1:83 Nya Kyrkvägen Fristad Bygg Planbesked ej beslutad
Sandared Viken 4:1, 6:1 m.fl Vid Stigens fabriker Privat

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder



15

Tabell 4: Bostadsprojekt i serviceorter
Uppdaterad 2020‐03‐10

Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info
2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Serviceorter
Dalsjöfors Kråkhult 1:2 Uppegårdsgatan Borås Stad 25 25 25 25
Dalsjöfors Kråkhult 2:10 Måbärsvägen Borås Stad 7 7 7 7 villatomter
Dalsjöfors  Kerstinsgärde 1:85 Dalhem Borås Stad 24 24 24 24
Dalsjöfors Tumarp 1:25 Fjällbovägen Privat 24 24 24 24
Fristad Arta 7:2 Gamla Vängavägen Borås Stad 5 5 5 5 villatomter
Fristad Asklanda 4:61 mfl Hagtornsvägen Borås Stad 7 7 7 7 villatomter
Fristad Längjum 1:65 Brantvägen Borås Stad 8 8 8 8 villatomter
Fristad Hagvägen Hedagården HusArvid/Järngrinden 25 25 25 25
Fristad Sik 1:163 ICA City Privat 20 20 20 20
Fristad Fristads Prästgård 1:100 Prästskogen Borås Stad 60 60 60 60 Markanvisning
Fristad   Buxbomen Asklanda Privat 8 4 4 10 10
Sandared Sandhults‐Rydet 1:30 Sjöstigen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Viskafors Rydboholm 1:467 Pumpkällehagen 2 Viskaforshem 13 13 13 13 köpeavtal klart
Viskafors Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen 7 Viskaforshem 30 30 30 30 30 trygghetsbostäder
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25 25 25

Summa 282

Prioriterade detaljplaner 2020
Serviceorter planerat antagande

Dalsjöfors  Gårda 8:1 Storgatan Privat 40 15 15 10 40 40 våren 2020
Sandared Sandared 1:24 Solskensliden Privat 15 15 15 15 våren 2021
Sandared Sandared 1:81 Söder om stationen Privat 100 30 70 100 100 våren 2021
Viskafors Rydboholm 1:432 Pumpkällehagen Borås Stad 50 15 15 20 50 50 våren 2021 villatomter

Summa: 205

Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Serviceorter Kommentar

Dalsjöfors Skänstad 1:82 och 1:101 Bryngelsgatan 1 Privat
Fristad Sik 1:83 Nya Kyrkvägen Fristad Bygg Planbesked ej beslutad
Sandared Viken 4:1, 6:1 m.fl Vid Stigens fabriker Privat

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Uppdaterad 2020‐03‐10
Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Övriga orter 
Aplared Morgonvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4 4 villatomter
Aplared Huluvägen Borås Stad 15 8 7 15 15
Borgstena Kronängsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 villatomter
Borgstena Slättvägen Borås Stad 12 4 4 4 12 12
Bredared Ingelstorpsvägen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Dannike Dannike 1:92 Borås Stad 25 25 25 villatomter
Dannike Dannike 1:9 Länghemsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Gingri Fristad Prästgård 1:19 Lyckevägen Privat 12 2 3 2 3 2 12 12
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 25 10 10 5 25 15 10
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 2 1 1       2 2 villatomter
Målsryd Skogsvägen Borås Stad 2 1 1 4   4 villatomter
Rydboholm Rydbovägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 20 10 10 20 20
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 6 2 1 2 1 6 6 villatomter
Sandhult Sandhult 1:99 mfl Blomvägen Borås Stad 3 3 3 3 villatomter
Sandhult Kyrkebo 1:12 Vallmovägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sjömarken Lindebergshult 1:94 Alingsåsvägen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Sjömarken Lindebergshult 1:103 Melltorpsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sjömarken Räveskalla 1:25 Göteborgsvägen Sandhultsbostäder 40 40 40
Sjömarken Backabo 2:158 Backhagsvägen Borås Stad 6 6 6 6 6
Sparsör Paradis Vinkelvägen Borås Stad 40 20 20 40 20 20
Sparsör Hovalida Södra Borås Stad/Privat 8 3 3 2 8 8
Sparsör Gingri‐Kil 1:33 Hovalidsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter alt. LSS
Sparsör Lundagården 2:52‐53 Villavägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sparsör Björnbärsbärsvägen 1,3,5 Borås Stad 3 1 1 1 3 3 villatomter
Svaneholm Bogryd 1:152 Elias väg Borås Stad 2 2 2 villatomter alt. LSS
Svaneholm Bogryd 4:1 Bogrydsvägen Borås Stad 8 2 2 2 2 8 8 villatomter
Äspered Lilla Maria väg Borås stad 10 10 10 10
Äspered Bokärrsv / Lars Johans v.  Borås Stad 2 1 1 2 2 villatomter
Spridd bebyggelse genom förhandsbesked/bygglov ca 60 per år Privat 300 60 60 60 60 60 300

Summa 562
Prioriterade detaljplaner 2020
Övriga orter och landsbygd planerat antagande

Bosnäs Bosnäs 3:1 m.fl Funningevägen m.fl Borås Stad 30 10 10 10 30 30 våren 2021 villatomter
Frufällan Sölebo 1:44 Sjöstigen Privat 1 1 1 1 våren 2021
Sandhult Kyrkebo 1:18 Furuvägen Privat 12 12 12 12 hösten 2021
Sjömarken Lindebergshult 1:10 Lindebergshult Obos 50 15 20 15 25 25 50 våren 2021
Sparsör Sölebo 1:54 Örebro, Otago Privat 20 10 10 20 20 hösten 2020
Tosseryd Torpa‐Sjöbo 2:10 Sjöboängar HusArvid 430 100 110 110 110 430 380 50 överklagad mars 2020

Summa: 543
Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Övriga orter och landsbygd Kommentar

Ekås Sundshult 1:44 Elfsborgsstugan Planbesked ej beslutad
Frufällan Längjum 4:17
Frufällan Längjum 9:1 Fasanvägen Planbesked ej beslutad
Kråkered Kråkered 2:11 Golfbanan Planbesked ej beslutad
Laggarebo Laggarebo
Sandhult Råddehult 1:1 Planbesked ej beslutad
Sjömarken Räveskalla 1:39 Ovanför fotbollsplanen HA bygg
Sjömarken  Räveskalla 1:499
Sjömarken Melltorp Planbesked ej beslutad
Sjömarken Viared 8:40 Lyckebovägen Mjöbäcksvillan
Sjömarken Viared 7:67 Norra Gränsvägen Borås Stad
Svaneholm Bogryd 4:7 Bogrydsvägen 36 Privat Planbesked ej beslutad

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder

Tabell 3: Bostadsprojekt i övriga orter och landsbygd
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Uppdaterad 2020‐03‐10
Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

2020 2021 2022 2023 2024 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Byggklara detaljplaner
Övriga orter 
Aplared Morgonvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4 4 villatomter
Aplared Huluvägen Borås Stad 15 8 7 15 15
Borgstena Kronängsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 villatomter
Borgstena Slättvägen Borås Stad 12 4 4 4 12 12
Bredared Ingelstorpsvägen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Dannike Dannike 1:92 Borås Stad 25 25 25 villatomter
Dannike Dannike 1:9 Länghemsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Gingri Fristad Prästgård 1:19 Lyckevägen Privat 12 2 3 2 3 2 12 12
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 25 10 10 5 25 15 10
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 2 1 1       2 2 villatomter
Målsryd Skogsvägen Borås Stad 2 1 1 4   4 villatomter
Rydboholm Rydbovägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 20 10 10 20 20
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 6 2 1 2 1 6 6 villatomter
Sandhult Sandhult 1:99 mfl Blomvägen Borås Stad 3 3 3 3 villatomter
Sandhult Kyrkebo 1:12 Vallmovägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sjömarken Lindebergshult 1:94 Alingsåsvägen Borås Stad 1 1 1 1 villatomter
Sjömarken Lindebergshult 1:103 Melltorpsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sjömarken Räveskalla 1:25 Göteborgsvägen Sandhultsbostäder 40 40 40
Sjömarken Backabo 2:158 Backhagsvägen Borås Stad 6 6 6 6 6
Sparsör Paradis Vinkelvägen Borås Stad 40 20 20 40 20 20
Sparsör Hovalida Södra Borås Stad/Privat 8 3 3 2 8 8
Sparsör Gingri‐Kil 1:33 Hovalidsvägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter alt. LSS
Sparsör Lundagården 2:52‐53 Villavägen Borås Stad 2 2 2 2 villatomter
Sparsör Björnbärsbärsvägen 1,3,5 Borås Stad 3 1 1 1 3 3 villatomter
Svaneholm Bogryd 1:152 Elias väg Borås Stad 2 2 2 villatomter alt. LSS
Svaneholm Bogryd 4:1 Bogrydsvägen Borås Stad 8 2 2 2 2 8 8 villatomter
Äspered Lilla Maria väg Borås stad 10 10 10 10
Äspered Bokärrsv / Lars Johans v.  Borås Stad 2 1 1 2 2 villatomter
Spridd bebyggelse genom förhandsbesked/bygglov ca 60 per år Privat 300 60 60 60 60 60 300

Summa 562
Prioriterade detaljplaner 2020
Övriga orter och landsbygd planerat antagande

Bosnäs Bosnäs 3:1 m.fl Funningevägen m.fl Borås Stad 30 10 10 10 30 30 våren 2021 villatomter
Frufällan Sölebo 1:44 Sjöstigen Privat 1 1 1 1 våren 2021
Sandhult Kyrkebo 1:18 Furuvägen Privat 12 12 12 12 hösten 2021
Sjömarken Lindebergshult 1:10 Lindebergshult Obos 50 15 20 15 25 25 50 våren 2021
Sparsör Sölebo 1:54 Örebro, Otago Privat 20 10 10 20 20 hösten 2020
Tosseryd Torpa‐Sjöbo 2:10 Sjöboängar HusArvid 430 100 110 110 110 430 380 50 överklagad mars 2020

Summa: 543
Väntelista (oprioriterade planbesked mm)
Övriga orter och landsbygd Kommentar

Ekås Sundshult 1:44 Elfsborgsstugan Planbesked ej beslutad
Frufällan Längjum 4:17
Frufällan Längjum 9:1 Fasanvägen Planbesked ej beslutad
Kråkered Kråkered 2:11 Golfbanan Planbesked ej beslutad
Laggarebo Laggarebo
Sandhult Råddehult 1:1 Planbesked ej beslutad
Sjömarken Räveskalla 1:39 Ovanför fotbollsplanen HA bygg
Sjömarken  Räveskalla 1:499
Sjömarken Melltorp Planbesked ej beslutad
Sjömarken Viared 8:40 Lyckebovägen Mjöbäcksvillan
Sjömarken Viared 7:67 Norra Gränsvägen Borås Stad
Svaneholm Bogryd 4:7 Bogrydsvägen 36 Privat Planbesked ej beslutad

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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ADRESS: Kungsgatan 55, Postadress: 501 80  Borås

WEBBPLATS: boras.se



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över ansökan om planbesked för Grävlingen 1 

och 4 och. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och ger Samhällsbyggnadsnämnden 

möjlighet att ändra detaljplanen. 

 

 

 

Datum 

2020-03-25 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-03-28 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-03-27 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00882 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2020-03-18 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 
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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00882 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över ansökan om planbesked för Grävlingen 1 

och 4. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och ger Samhällsbyggnadsnämnden 

möjlighet att ändra detaljplanen.        

Ärendet i sin helhet 

Fastighetsägarna till Grävlingen 1 och 4 har lämnat in ett planbesked. Deras 

ansökan innehåller inte något konkret förslag utan anger att i samband med 

planerade förändringar i Knallelandsområdet vill  de ta tillvara på framtida 

möjligheter att utveckla deras fastigheter. 

 

Ansökan stämmer överens med gällande ÖP som pekar ut Skaraborgsvägen 

som ett urbant stråk och Viskan som ett grönt stråk som behöver utvecklas. 

Ansökan stämmer också väl överens med Utbyggnadsstrategin – ”Mer stad 

längs Viskan” som lyfter vikten av de urbana stråken genom att koppla ihop 

olika stadsdelar och möjliggöra en koncentrerad stadsutveckling med hållbara 

resor. I utbyggnadsstrategin är visionen för Knalleland att handelsområdet ska 

kompletteras med bostäder och bli en mer blandad stadsdel som växer ihop 

med stadskärnan. För att uppnå detta är Grävlingen 1 & 4 väldigt viktiga för att 

knyta ihop Knalleland och centrum.  

Utvecklingen av området behöver i ett första skede studeras ur ett strategiskt 

översiktligt perspektiv. Den övergripande målsättningen för området behöver 

konkretiseras och fastställas för att kunna bedöma vilken skala, struktur och 

exploateringsgrad som är önskvärd i olika delar. Hur trafiken i området ska 
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utvecklas behöver också fastslås. Detta arbete har påbörjats och genomförs i 

nära samarbete mellan kommunen, näringslivet och fastighetsägarna.  

Utformningen av bebyggelsen längs med Skaraborgsvägen är viktig för att 

uppnå syftet med ett urbant stråk. Fastigheterna innefattar även en rad 

byggnader som är värdefulla och området ligger inom riksintresse när det gäller 

kulturmiljön. Riksintresset för ny järnväg måste också beaktas i ett eventuellt 

planarbete.  

En utveckling av Viskanstråket behövs för att tillgängliggöra den resurs som 

Viskan är när det gäller rekreativa värden. Med tanke på Viskan är arbete med 

översvämning en viktig fråga. Den är aktuellt i många planer och inte minst i 

det utpekade området som vid kraftiga regn riskerar stora översvämningar. 

Detta är en för stor och svår fråga att lösa i en enskild detaljplan och behöver 

studeras för ett större område för att komma fram till en övergripande strategi 

gällande översvämning.  

Områdets lokalisering innebär flera utmaningar som kräver att en stor mängd 

omfattande utredningar kommer att behövas för att fatta välgrundade beslut. 

               

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbesked för Grävlingen 4 och 1 BN 2019-1836, 2019-10-09 

  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borås Stads yttrande över förslag till bildande av 

naturreservat Pålsbo 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Sända över skrivelsen till Länsstyrelsen 

 

 

 

Datum 

2020-03-26 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-03-31 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-03-27 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00128 3.2.1.4 Programområde 04 

Handläggare: Mia Magnusson 
 

Datum 

2020-03-20 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Mia Magnusson 
Handläggare 
033 357098 
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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00128 3.2.1.4 

  

 

Borås Stads yttrande över förslag till bildande av 

naturreservat Pålsbo 

Kommunstyrelsens beslut 

Sända över skrivelsen till Länsstyrelsen.   

Ärendet i sin helhet 

Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut med föreskrifter och avgränsning 
samt förslag till skötselplan för naturreservatet Pålsbo.  
 
Naturreservat är beläget 10 km nordväst om Borås centralort och blir 89 hektar 

stort. Syftet med reservatet är att bevara ett stort, sammanhängande skogs- och 

myrkomplex, bevara de höga naturvärdena samt trygga och förstärka livsmiljö 

för fågelliv, framförallt tjäder, och övrig värdefull flora och fauna. 

Borås Stad ser positivt på ett bildande av naturreservat på ett område 
identifierat som naturvärdesobjekt med höga naturvärden.                 
 
Nedan följer Borås Stads synpunkter: 
 

1. Borås Stad önskar att markägarnas delaktighet i bildandet av 
naturreservatet tydliggörs och att markägarnas åsikter om hur det 
framtida reservatets skötsel och tillgänglighet tillgodoses.  
 

2. Området är relativt orört och tyst, vilket gör att det finns särskilda 
kvalitéer. Att det är tyst miljö bör därför finnas med i 
värdebeskrivningen.  
 

3. Under föreskrifterna (11) gällande motorfordon bör man lägga till 
ytterligare exempel att tillåta anläggning av skidspår. Under snörika 
vintrar används området för skidåkning och lokal förening anlägger då 
spår som går inom reservatets gränser. Det bör vara tillåtet att för 
friluftslivets skull få bygga fågeltorn, vindskydd, spånga och markera 
led. Dessa anläggningar borde vara möjligt att genomföra i någon del av 
de 89 hektaren utan att äventyra syftet med reservatet. Vi föreslår även 
att man skriver in i beslutet så att det är tillåtet för de som jagar att 
bygga jakttorn för att få en säkrare jakt. 
 

4. Läget anges som 10 km nordväst om Borås kommun. Vårt förslag är att 
istället skriva 10 km nordväst om Borås centralort eller 4 km sydväst 
om Sandhult i Borås kommun. 
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5. Om ambitionsnivån är att öppna våtmarkerna mer än de är idag bör det 
förtydligas. Med nuvarande formulering ”bibehållas” är målet att 
våtmarkernas igenväxning inte ska fortsätta utan aktivt förhindras.  
 

6. Vi önskar en skrivelse om att invasiva arter som identifierats bör 
avlägsnas och tas om hand på lämpligt sätt. 
 

7. Vi rekommenderar att lägga till en skrivelse om att skogen stormfälls i 
stor utsträckning får stormfällena forslas bort. Detta för att inte gynna 
skadeinsekters spridning. Även ett tillägg om att vid ett 
skadeinsektsangrepp eller sjukdom som ger en omfattande skogsdöd får 
angripna träd tas bort.  
 

8. Det kan vara lämpligt med någon form av kontrollprogram, så som 
inventering av fågel samt information om tidigare markanvändning, 
som torvtäkt eller kulturhistoriska spår.  

 

Tekniska förvaltningen i Borås Stad är huvudman för kalkningsverksamheten 

och kalkar på Länsstyrelsens uppdrag årligen Pålsbosjön sedan 1987. 

Kalkningen genomförs från helikopter med kalkstensmjöl. Finmald kalk 

dammar och det är oundvikligt att en mindre andel av kalken driver iväg. Det 

innebär att viss påverkan på området närmast strandlinjen kan förekomma. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till bildande av naturreservatet Pålsbo i Borås kommun, 2020-01-31

   

 

Beslutet expedieras till 

1. vastragotaland@lansstyrelsen.se, Ange dnr 511-1570-2018 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef strategisk Samhällsplanering 

 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Josefine Muñoz
  010-2245346

Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län
403 40 Göteborg

Besöksadress: Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22(fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Enligt sändlista

Förslag till bildande av naturreservatet Pålsbo i Borås 
kommun

Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut med föreskrifter och avgränsning 
samt förslag till skötselplan för naturreservatet Pålsbo.

Du lämnas nu tillfälle att yttra dig över förslaget. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen 
tillhanda senast den 16 mars. 

Skicka yttrandet till:
vastragotaland@lansstyrelsen.se eller
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
Ange dnr 511-1570-2018

Markägare och sakägare har samtidigt förelagts att inkomma med eventuella 
synpunkter på förslaget.

Om du har frågor om ärendet är du välkommen att kontakta Josefine Muñoz som 
finns tillgänglig efter den 26 februari. Innan dess är du välkommen att kontakta 
Helena Bager på telefonnummer 010-2244674.

Josefine Muñoz

Bilagor:
Förslag till beslut
Förslag till skötselplan

Sändlista:
Borås kommun
Skogsstyrelsen
Distrikt Göteborg
SGU
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Göteborgs Ornitologiska Förening
Västergötlands Ornitologiska Förening
Västkuststiftelsen
LRF Västra Götaland
Naturskyddsföreningen i Borås
Naturskyddsföreningen regionkansli Väst
Christer Nyström Förhandlare
Statens Geotekniska Institut
Trafikverket
Friluftsfrämjandet
Västsvenska Entomologklubben
Göteborgs Svampklubb
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Naturavdelningen 
Josefine Muñoz 
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Postadress: 
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (växel) 
010-224 40 22 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

   

Förslag till bildande av naturreservatet Pålsbo i Borås 
kommun 

Innehåll 
Beslut om bildande m.m. 

Syftet med naturreservatet 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 

Beslut om föreskrifter 

Ärendets handläggning 

Länsstyrelsens bedömning och motivering 

Upplysningar 

Bilagor 
Bilaga 1. Beslutskarta  

Bilaga 2. Översiktskarta 

Bilaga 3. Skötselplan 

Bilaga 4. Sakägarförteckning 
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Uppgifter om naturreservatet 
Namn: Naturreservatet Pålsbo 
NVR ID: 2052081 
Län: Västra Götalands län 
Kommun: Borås kommun 
Ungefärlig mittpunkt: N 6402856, E 367071 SWEREF99 
Lägesbeskrivning: Ca 10 km nordväst om Borås kommun 
Fastigheter och ägare: Enligt sakägarförteckning (bilaga 4) 
Nyttjanderättsinnehavare: Enligt sakägarförteckning (bilaga 4) 
Areal (ha): 89 hektar (fördelat på skog 53 hektar, myrmark 36 

hektar) 
Förvaltare: Västkuststiftelsen 
Naturgeografisk region: S Västergötlands sprickdalsområde 
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Beslut om bildande m.m. 
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som natur-
reservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken.  

Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen. 

Namnet ska vara Naturreservatet Pålsbo. 

Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 
vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområ-
det.  

I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan för naturreservatets långsiktiga 
vård. 

Länsstyrelsen utser Västkuststiftelsen som förvaltare av naturreservatet. Beslutet är 
fattat med stöd av 21 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att: 

• Bevara ett stort, sammanhängande obrutet skogs- och myrkomplex vars storlek 
numera är ovanligt förekommande i regionen. 

• Bevara de höga naturvärden som finns i området som är kopplade till flerskik-
tad barrskog med dominans av tall, hög ålder, orördhet, död ved i olika stadier 
och hydrologiskt opåverkade myrar. 

• Trygga och förstärka livsbetingelserna för områdets fågelliv, framförallt tjäder, 
samt övrig värdefull flora och fauna, som är knuten till mosaikartade natursko-
gar. 

 

Syftet ska uppnås genom att: 

• Huvuddelen av skogen lämnas för fri utveckling, vilket är en förutsättning för 
att de naturvärden som återfinns i området ska bibehållas och utvecklas. 

• Viss naturvårdande skötsel utförs för att bibehålla en dominans av tall, gynna 
de äldre barrträden samt för att gynna tjäderpopulationen. 

• Myrmarkerna behålls orörda och öppna. 
• Området skyddas från all form av exploatering. 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 
Naturreservatet Pålsbo ligger nordväst om Borås kommun och i nära anslutning till 
samhället Pålsbo. De skogliga värdena är höga och har uppmärksammats i Borås 
kommuns naturvårdsprogram och har klassats som ett område med värdefull natur 
med ”höga naturvärden”. Samma klassificering har Naturvårdsverket gjort i våt-
marksinventeringen. 
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Naturreservatet består av en blandad mosaik av myrmarker, äldre barrskog och 
hällmarker, med ett rikt bottenskikt av bland annat död ved och bärande buskar. 
Myrmarkerna är nästan orörda och skogen domineras av tall och har naturskogska-
raktär. Det finns även inslag av lövträd och många solbelysta gläntor. Området har 
speciellt höga ornitologiska värden där bland annat ovanligt många (för regionen) 
tjädertuppar spelar. Kombinationen av de olika miljöerna skapar ett livsutrymme 
för en rad arter och därmed mycket goda förutsättningar för att den biologiska 
mångfalden ska fortsatt utvecklas. 

Länsstyrelsen anser att områdets höga naturvärden motiverar att det skyddas mot 
bland annat avverkning genom bildande av naturreservatet. 

För att områdets värden ska bevaras och utvecklas behövs en viss skötsel. Sko-
garna ska i huvudsak lämnas till fri utveckling med utrymme för naturvårdsintrik-
tad skötsel som gynnar tjäder och tillåter en fortsatt dominans av tall. Myrmarkerna 
ska bibehållas öppna. 
 
Med hänsyn till områdets höga värden och naturreservatets syften kommer ett pro-
duktionsinriktat skogsbruk att avsevärt försvåras. Därför bedömer Länsstyrelsen att 
reservatsbildningen är det bästa alternativet för att långsiktigt säkerställa och för-
stärka områdets höga värden.  

Beslut om föreskrifter 
Länsstyrelsen beslutar att följande föreskrifter ska gälla i naturreservatet. Beslutet 
är fattat med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. 

 

A. Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenom-
råden (7 kap. 5 § miljöbalken) 

Det är förbjudet att inom naturreservatet: 

1. Uppföra byggnad eller anläggning. 

2. Anlägga väg. 

3. Anlägga luft- eller markledning, stängsel eller hägnad. 

4. Anordna upplag, utföra fyllning eller tippning. 

5. Borra, spränga, gräva, schakta eller bedriva täkt av något slag, ej heller 
husbehovstäkt. 

6. Dika, dikesrensa, dämma eller utföra annan åtgärd som påverkar områdets 
hydrologiska förhållanden. 

7. Avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl 
stående som liggande.  

8. Ta bort, flytta eller upparbeta dött träd, buskar eller vindfälle.  
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9. Använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel. 

10. Bedriva jakt på skogshöns. 

11. Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg eller i samband med 
uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande. 

Föreskrifter enligt A ovan gäller inte i följande fall: 

• När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som behövs 
för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår under B. 

Föreskrifter A4, A5, A7 och A8 gäller inte i följande fall: 

• Vid arbeten inom befintliga vägar, i syfte att reparera eller underhålla så-
dan. 

 

B. Föreskrifter om skyldighet att tåla visst intrång (7 kap 6 § miljöbalken) 

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar 
uppförs/anläggs och att följande åtgärder vidtas.  

1. Naturreservatet märks ut i terrängen  

2. Parkeringsplats anläggs och underhålls samt informationstavlor sätts upp 
enligt karta i bilaga 3b. 

3. Gallring, röjning och ringbarkning, bränning eller liknande åtgärder. 

4. Undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållan-
den. 

 

C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet 
samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet (7 kap. 30 § miljöbalken) 

Det är förbjudet att inom naturreservatet: 

1. Gräva upp eller insamla lav eller mossa.  

2. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och i kullfallna 
träd och buskar. 

3. Utplantera växt- eller djurart. 

Föreskrifter enligt C ovan gäller inte i följande fall: 

• När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som behövs 
för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår under B. 
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• När Länsstyrelsen, eller den Länsstyrelsen utser, genomför naturinvente-
ringar vilka även kan innebära insamling av arter i vetenskapligt syfte om 
förbud mot insamling av växt- och eller djurart. 

Ärendets handläggning  
I slutet av år 2017 inkom en anmälan om avverkning till Skogsstyrelsen på fastig-
het Pålsbo 1:2. Naturskyddsföreningen Borås och Västergötlands Ornitologiska 
förening kom in med en skrivelse till Länsstyrelsen om förslag till formellt skydd 
av området Ålkistermossarna, Tångemosse, Loftmossen och Pålsbo. I skrivelsen 
framgick de höga naturvärden och speciellt ornitologiska värden som finns i områ-
det. Länsstyrelsen bedömde att delar av området kan skyddas som naturreservat. 

Länsstyrelsen påbörjade sedan reservatsbildningsarbetet under hösten år 2018 ge-
nom att informera berörda markägare om planerna. Dialog om gränser, föreskrifter 
och skötselplan har förts efter hand med berörda markägare och sakkunniga ornito-
loger. Markåtkomsten är klar för stora delar av området. 

Berörda mark- och sakägare, förelagts enligt 24 § förordningen om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. att yttra sig över förslag till beslut med föreskrifter och 
skötselplan. 

Förslaget till naturreservat har remitterats till Borås kommun, SGU och Skogssty-
relsen. Naturskyddsföreningen i Borås och Västergötlands Ornitologiska förening 
(VgOF) har fått förslaget för kännedom och eventuellt yttrande. 

       

Länsstyrelsens bedömning och motivering 
Beskrivning av naturreservatet 

Naturreservatet består av en mycket gammal barrskog med inslag av lövträd, bus-
kar, ris och rikligt med både stående och liggande död ved. Skogen har karaktär av 
naturskog och det finns många solbelysta gläntor och hällmarker. Genom hela re-
servatet finns en mosaik av myrmarker som skapar variationsrika livsmiljöer för yt-
terligare en mångfald av arter. Dessa områden är nästintill orörda och särskilt vik-
tiga för fågelfaunan. De fungerar som lekplatser för ovanligt många spelande tjäd-
rar i regionen. De höga naturvärdena speglas även i förekomsten av signalarter som 
förstärker områdets värden ytterligare. Orördheten tillsammans med den stora vari-
ationen av livsmiljöer ger området en mycket påtaglig vildmarksprägel och är 
mycket tilltalande. 

En mer utförlig beskrivning av området lämnas i skötselplanen. 

 

Motivering av beslutet 

Ett obrutet skogs- och myrkomplex av denna storlek är mycket ovanligt i regionen, 
vilket gör området vid Pålsbo mycket värdefullt. Skogen har hög ålder, mycket död 
ved, naturlig föryngring och ett rikt bottenskikt av bland annat bärande buskar och 
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ris. Naturreservatet Pålsbo är så intakt och har myrmarker som är näst intill orörda. 
Denna kombination gör området mycket intressant. Det finns en rik fågelfauna och 
insektsfaunan är troligtvis intressant. Genom att skydda området som naturreservat 
säkerställs en långsiktig ändamålsenlig skötsel där staten kan påverka skötseln. Hot 
i form av bland annat avverkning är ytterligare en anledning till att området bör 
skyddas som reservat.  
 

Konsekvensutredning 

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om konse-
kvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att de föreslagna ord-
ningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § MB innebär så begränsade kostnadsmässiga 
och andra konsekvenser att det saknas skäl för konsekvensutredning av regelgiv-
ning. 

 

Beslutets förenlighet med riksintressen, planer och områdesbestämmelser. 

Delar av naturreservatet Pålsbo är upptaget i Borås kommuns rapport om skyddsvärd 
natur. Området är klassat till ett område med höga naturvärden och har fått klass 3 i 
deras inventering. 

Enligt Borås kommuns översiktsplan är området markerat som skogsmark.  

Pålsbosjön som ligger i anslutning till Naturreservatet Pålsbo omfattas av strand-
skyddet. 

Myrmarkerna inom reservatet har naturvärdesklass 2, högt naturvärde, enligt Natur-
vårdsverkets våtmarksinventering. En skala med 4 klasser där klass 1 har högsta na-
turvärdena. 

Hela reservatet utgörs av tjäderhabitat enligt Skogsstyrelsen. 

Inga andra planer eller bestämmelser står i konflikt med reservatsbildningen.  

 

Miljömål 

Naturreservatet utgör ett led i arbetet med att uppnå det av riksdagen antagna mil-
jömålen myllrande myrmarker, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv. 

 

Intresseprövning 

Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syften kommer pågående 
markanvändning att avsevärt försvåras. Länsstyrelsen bedömer att områdets värden 
bäst ges ett långsiktigt skydd genom bildande av naturreservat. Föreskrifterna är 
anpassade till naturreservatets syften och värden. De är främst avsedda att begränsa 
skador på mark samt växt- och djurliv. Vid en avvägning mellan enskilda och all-
männa intressen i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken finner Länsstyrelsen att 
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föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgo-
doses. 

 

Hushållningsbestämmelser 

Naturreservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna för mark- 
och vattenområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken och med den för området gäl-
lande översiktsplanen.  

Upplysningar 
Dispens från föreskrifterna m.m. 

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens från föreskrifterna för 
naturreservatet. Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som strider mot syftet 
med naturreservatet. Om det finns synnerliga skäl får Länsstyrelsen helt eller delvis 
upphäva beslutet om naturreservatet (7 kap. 7 § miljöbalken). 

Skogsvårdslagen 
Genom beslutet om naturreservat följer att skogsvårdslagens bestämmelser upphör 
att gälla, i hela naturreservatet, där skogsbruk förbjuds enligt A Föreskrifterna, (se 
4 § Skogsvårdslagen (SFS 1979:429).  

Därmed har markägaren inte längre något ansvar enligt 29 § skogsvårdslagen för 
att bekämpa eller förebygga insektshärjning i skog. 

 

Annan lagstiftning gäller som vanligt 

Vid sidan av föreskrifterna för naturreservatet gäller annan lagstiftning som van-
ligt, t.ex. följande: 

• Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd, vattenverksamhet och art-
skydd  

• Fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen  

• Koppelregler i Lagen om tillsyn av hundar och katter 

• Fiskebestämmelser i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling  

• Terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen  

• Kulturmiljölagen  

• Jaktlagstiftningen  

• Lagen om skydd mot olyckor t.ex. generella eldningsförbud och efterbe-
vakningsansvar vid brand. 

Page 8 of 27



 

  
Förslag till Beslut 
2020-01-31 

 
Diarienummer 
511-1570-2018 

 
Sida 
9(9) 

 

 

Reservatets gränser 

Reservatets gränser sammanfaller delvis med befintliga fastighetsgränser, se 
bilaga 1. Även efter justeringar av sådana fastighetsgränser i kartan, t.ex. 
efter fastighetsbestämning eller inmätning av gräns, ska reservatsgränsen 
anses följa fastighetsgräns i berörd del. 
 
 

Förvaltare och förvaltningsuppgifter 

• Förvaltare är Västkuststiftelsen. Förvaltningen ska ske i samverkan med 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

• Naturreservatets gränser märks ut i terrängen genom förvaltarens försorg 
enligt anvisningar av Naturvårdsverket. 

• Förvaltningen bedrivs enligt den skötselplan som fastställts av Länsstyrel-
sen. Skötselplanen ska ligga till grund för naturreservatets skötsel och ska 
vid behov revideras. 
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Postadress: 
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (växel) 
010-224 40 22 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

   

 
 

Förslag till skötselplan för naturreservatet Pålsbo i 
Borås kommun 

 
 
  

Page 12 of 27



 

  
Förslag till Skötselplan 
2020-01-31 

 
Diarienummer 
511-1570-2018 

 
Sida 

2(13) 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
 
1. Sammanfattning ......................................................................................... 4 

1.1 Syfte ................................................................................................. 4 
1.2 Fakta om området och dess skötsel ................................................. 4 

2. Beskrivning av området ............................................................................. 5 
2.1 Uppgifter .............................................................................................. 5 
2.2 Allmän beskrivning av området ........................................................... 5 
2.3 Mark- och vattenanvändning – då och nu ............................................ 5 
2.4 Bevarandevärden .................................................................................. 5 

2.4.1  Biologiska bevarandevärden ................................................................... 5 

2.4.2  Geovetenskapliga bevarandevärden ........................................................ 6 

2.4.3  Kulturhistoriska bevarandevärden .......................................................... 6 

2.4.4  Friluftslivsvärden .................................................................................... 6 

2.5 Övrig bebyggelse och anläggningar ..................................................... 6 
3. Skötsel och bevarandemål .......................................................................... 8 

3.1 Indelning av skötselområden................................................................ 8 
3.2 Bevarandemål ....................................................................................... 8 
3.3 Allmänt om skötseln ............................................................................ 8 
3.4 Konsekvenser av klimatförändringar ................................................... 8 
3.9 Skötselområden med mål och åtgärder ................................................ 8 

4. Friluftsliv .................................................................................................... 9 
5. Gränsmarkering ........................................................................................ 10 
6. Uppföljning .............................................................................................. 10 

6.1 Dokumentation av skötselåtgärder ..................................................... 10 
6.2 Bevarandemål och gynnsamt tillstånd ............................................... 10 
6.3 Revidering av skötselplanen .............................................................. 11 

7. Planerad förvaltning ................................................................................. 11 
8. Referenser ................................................................................................ 11 
 
  
  

Page 13 of 27



 

  
Förslag till Skötselplan 
2020-01-31 

 
Diarienummer 
511-1570-2018 

 
Sida 

3(13) 

 

BILAGOR 

Bilaga 3a:  Tabell 1 Arter 
Tabell 2 Naturtyper 

Bilaga 3b:  Skötselområdeskarta inklusive fornlämningar och friluftsanord-
ningar  

Bilaga 3c:  Naturtypskarta 
 

Skötselplanen är uppdelad i två delar, A och B. Den första delen är en beskrivande 
del. Där anges bland annat naturreservatets syften och vilka natur- och bevarande-
värden som finns i naturreservatet. Den andra delen av skötselplanen beskriver na-
turreservatets bevarandemål och hur naturreservatet ska skötas. 
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DEL A – Naturreservatet Pålsbo 

Skötselplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet, när och hur ofta det 
ska göras. Den fastställer också vad som är viktigast att göra om reservatsförvalta-
ren, d v s den som är ansvarig för naturreservatets skötsel, behöver prioritera. Föru-
tom reservatsförvaltaren vänder sig skötselplanen till markägaren och andra intres-
senter.  

1. Sammanfattning   
1.1 Syfte 
Syftet med naturreservatet är att: 

• Bevara ett stort, sammanhängande skogs- och myrkomplex vars storlek nu-
mera är ovanligt förekommande i regionen. 

• Bevara de höga naturvärden som finns i området som är kopplade till fler-
skiktad barrskog med en dominans av tall, hög ålder, orördhet, död ved i 
olika stadier och hydrologiskt opåverkade myrar. 

• Trygga och förstärka livsbetingelserna för områdets fågelliv, framförallt 
tjäder, samt övrig värdefull flora och fauna, som är knuten till mosaikar-
tade naturskogar. 

Syftet ska tryggas genom att: 

• Huvuddelen av skogen lämnas för fri utveckling, vilket är en förutsättning 
för att de naturvärden som återfinns i området ska bibehållas och utvecklas. 

• Viss naturvårdande skötsel utförs för att bibehålla en dominans av tall, 
gynna de äldre barrträden samt för att gynna tjäderpopulationen. 

• Myrmarkerna behålls orörda och öppna. 

• Området skyddas från all form av exploatering. 

Naturreservatets syften styr vilka föreskrifter (regler) som gäller i naturreservatet 
och ifall skötsel behövs för att syftena med naturreservatet ska kunna uppfyllas. 

 

1.2 Fakta om området och dess skötsel 
Området lämnas till fri utveckling med utrymme för viss naturvårdande skötsel. 
Detta resulterar i naturligt bildande av död ved och solbelysta luckor samt en varie-
rad åldersstruktur bland träden i skogen. För att bevara en dominans av tall tas ung-
gran bort vid behov. Vissa mindre dungar av unggran sparas dock för att fungera 
som gömställen för tjädern. Myrmarkerna bibehållas öppna och orörda. Om behov 
uppstår ska igenväxning åtgärdas. En parkeringsplats, informationstavla och en 
grillplats sätts upp i samband med reservatets bildande.  
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2. Beskrivning av området 
 
2.1 Uppgifter 
Namn:  Naturreservatet Pålsbo 
Beslutsdatum:       
Areal: 89 ha, varav 36 ha myrmark  
Län: Västra Götalands län 
Kommun: Borås kommun 
Förvaltare: Västkuststiftelsen 
NVR id: 2052081 
Ägandeförhållanden:  Privatägt  
  

2.2 Allmän beskrivning av området 
Naturreservatet Pålsbo ligger nordväst om Borås i ett landskap med sjöar, myrmar-
ker, skog och mindre samhällen. I söder gränsar reservatet till Pålsbosjön och i ös-
ter till samhället Pålsbo. I övrigt omges reservatet av skog och jordbruksmark. Na-
turreservatet Pålsbo är 89 hektar stort. Reservatet består av en flerskiktad äldre 
barrskog med inslag av lövträd, buskar, ris och det finns både stående och liggande 
död ved. Skogen har karaktär av naturskog och domineras av tall. Genomgående i 
hela reservatet är myrmarkerna som ger mycket goda förutsättningar för höga 
flora- och faunavärden. Dessa områden är nästintill orörda och speciellt viktiga för 
fågelfaunan. Naturreservatet är relativt plant men det finns höjder och dalgångar 
som ger en variation i topografi. Det finns även öppna hällmarker och solbelysta 
gläntor som fläckvis ger en annan karaktär till skogen. Den stora variationen av 
miljöer är tilltalande och skapar goda förutsättningar för en rad livsmiljöer.  

2.3 Mark- och vattenanvändning – då och nu 
Det finns strukturer som tyder på att delar av området historiskt använts för skogs-
bete, vilket har givit en luckig skog med flerskiktad struktur, mycket bärris och re-
lativt god variation i trädarter. Det finns även tecken som visar att torvbrytning har 
förekommit på vissa delar av myrmarkerna. 

2.4 Bevarandevärden  
Bevarandevärden i naturreservatet Pålsbo är framförallt knutna till skogen, myr-
markerna och de ornitologiska värdena. Dessa nästintill orörda områden är de 
främsta motiven till reservatsbildningen och ger goda förutsättningar för en rik bio-
logisk mångfald även på sikt. 

2.4.1  Biologiska bevarandevärden 
Området finns upptaget som Skyddsvärd natur i Naturvårdsprogram Borås kom-
mun från år 2000 och har klassats som klass 3 - höga naturvärden. Myrmarkerna 
inom reservatet har naturvärdesklass 2, högt naturvärde, enligt Naturvårdsverkets 
våtmarksinventering. 

Det är mycket ovanligt med ett obrutet skogs- och myrkomplex av denna storlek i 
regionen vilket gör området väldigt värdefullt. Skogens ålder är varierande men det 
finns framförallt mycket äldre tall men även en hel del äldre gran i hela reservatet. 
Större delen av området har en trädmedelålder på 130–140 år. Bottenskiktet är rikt 
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och det finns mycket bärande buskar som ex. blåbär och lingon. Det finns även 
många solbelysta gläntor och hällmarker som ger ytterligare variation i naturreser-
vatet. Andra områden har mer utpräglad naturskogskaraktär. De höga biologiska 
bevarandevärdena speglas även i förekomsten av signalarter. Rödgul trumpetsvamp 
finns i bottenskiktet, gammelgranslav växer på äldre gran och granbarksgnagaren, 
som är en skalbagge, lever på gran med tjockare stammar. Granbarksgnagaren för-
stärker ytterligare skogens värde. Det finns mkt död ved, både stående och lig-
gande, både i skogen och på myrarna. Myrmarkerna bidrar till ytterligare artrike-
dom inom både flora och fauna och är till stor del opåverkade. Där växer det exem-
pelvis olika typer av vitmossa, klockljung och bär i form av hjortron och tranbär. 
Det finns även buskar som exempelvis pors och enstaka döende och döda träd 
såsom björk och tall.  

Fågelfaunan är rik och det finns en rad med fågelarter i reservatet men framför allt 
finns det mycket tjäder i området. Minst 10 spelande tuppar har skådats inom reser-
vatets gränser. Tjädern ställer stora krav på sin omgivning och därför utgör tjäderns 
livsmiljö även en livsmiljö för många andra fågelarter. Drygt 20st andra fågelarter 
trivs där tjädern finns och i Pålsbo är speciellt skogsmespopulationen stor och troli-
gen finns även duvhök i området. Tjädern kräver stora arealer orörd skog av natur-
skogskvalitet, med ett rikt bottenskikt av bland annat bär. Speciellt viktigt för tjä-
dern är myrmarker och dess kantområden där inte bara tupparna spelar, utan även 
hönorna söker föda med sina kycklingar. Att det finns så mycket tjäder i området är 
ett tydligt bevis på att naturreservatet hyser höga naturvärden.  

2.4.2  Geovetenskapliga bevarandevärden 
Naturreservatet Pålsbo tillhör den naturgeografiska regionen 21b S Västergötlands 
sprickdalsområde. Några specifika geovetenskapliga bevarandevärden har inte upp-
märksammats inom ramen för naturreservatsbildningen. 

2.4.3  Kulturhistoriska bevarandevärden 
Inom reservatets gränser finns det två fyndplatser av två stockbåtar med paddel-
åror. Båda har hittats vid strandkanten till Pålsbosjön och förvaras idag på Borås 
museum.  

2.4.4  Friluftslivsvärden 
Naturreservatet Pålsbo ligger några kilometer från närmaste busshållplats. Det är 
ett fint område för bland annat fågelskådning och svampplockning. Endast parke-
ringsplats, informationstavla och en grillplats kommer att anläggas som friluftsan-
ordningar.  

 
 
2.5 Övrig bebyggelse och anläggningar 
Reservatets parkeringsplats och informationstavla kommer att ligga utanför reser-
vatets gränser i nära anslutning till nordöstra gränsen. Parkeringsplatsen och in-
formationstavlan finns markerad på kartan i bilaga 3b.  Grillplatsen kommer att 
ligga vid Pålsbosjöns nordöstra udde, se karta i bilaga 3b.  
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En drivningsväg går igenom reservatets gränser i sydöst, se kartan i bilaga 1. 
Ägarna till fastigheten Pålsbo 1:14 har fortsatt nyttjanderätt för vägen för skötsel av 
sin skog på fastighet Pålsbo 1:14. Fastighetsägarna till Pålsbo 1:14 ansvarar för 
drift och underhåll av vägen.  

Det finns en mindre byggnad vid Pålsbosjöns nordöstra udde. Reservatsförvaltaren 
ansvarar inte för skötsel och underhåll av byggnaden. 
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DEL B – SKÖTSEL AV NATURRESERVATET PÅLSBO 

3. Skötsel och bevarandemål 
3.1 Indelning av skötselområden 
Indelning av skötselområden utgår från skötselbehovet. Naturreservatet utgörs av 
ett skötselområde. Skötselområdet innehåller flera naturtyper se tabell 2 i bilaga 3a.  

Naturtypernas avgränsningar framgår av kartan i bilaga 3c. 

 

3.2 Bevarandemål 
Bevarandemålen preciserar syftena för skötselområdet och ger en beskrivning av 
hur det ska se ut när gynnsamt tillstånd råder. De ger också förutsättningarna för 
den uppföljning som planeras.  

 

3.3 Allmänt om skötseln 
Vissa mindre naturvårdande skötselåtgärder kommer att utföras för att bibehålla 
den struktur som finns i skogen idag med en dominans av tall, solbelysta gläntor 
och öppna myrmarker. I övrigt lämnas området till fri utveckling.  

 

3.4 Konsekvenser av klimatförändringar 
Klimatförändringar kan påverka områdets värden och skötsel negativt genom: 

- Ömtålig mark pga. tjälfria vintrar 

- Ökat viltbete av trädföryngring pga. snöbrist 

- Ökad mängd svamp- och insektsknutna trädsjukdomar 

- Igenväxning av myrmarkerna pga. uttorkning  

- Fler främmande arter och invasiva arter som kan konkurrera ut den skyddsvärda 
floran och faunan. 

 

3.9 Skötselområden med mål och åtgärder 
Skötselområde 1 Hela naturreservatet ingår i skötselområde 1  

Skötselområde  Areal (ha) 
1 89 
Summa 89 
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Naturtyp 
Barrblandskog 
Myrmark 

 
 

Beskrivning:     

Skötselområdet består av hela naturreservatet och utgörs av tall- och granskog med 
inslag av lövträd, samt myrmarker med tillhörande randskogar. Området har även 
gott om död ved, solbelysta gläntor och hällmarker. 
 

Bevarandemål:  

Det övergripande målet är att låta skogen utvecklas fritt efter naturligt förekom-
mande processer. Myrmarkernas hydrologi ska vara ostörd. Skogen ska fortsatt ha 
en varierad åldersstruktur med inslag av död ved, gamla träd och solbelysta gläntor. 
Trädskiktet ska domineras av tall med inslag av lövträd och till viss del gran, speci-
ellt äldre gran och yngre gran i små dungar. Naturliga störningar såsom insektsan-
grepp, stormfällning eller brand kan leda till att hela eller delar av reservatet under 
perioder kan ha en annan karaktär.  

Myrmarkerna ska vara öppen (<30% täckningsgrad) förslagsvis kan träd och bus-
kar får förekomma i mindre grupper. Igenväxning ska inte förekomma. De öppna 
ytorna ska ge goda förutsättningar för fågellivet, speciellt för tjäder. 

Arealen skog ska vara minst 53 hektar och arealen myrmark minst 36 hektar.  

 
Engångsåtgärder:   
- 

Underhållsåtgärder:  

Vi behov åtgärda eventuell igenväxning av myrmarkerna. I skogen ska en domi-
nans av tall bibehållas och uppslag av gran åtgärdas vid behov. Bränning av mindre 
ytor (0,1–1 ha) kan vara ett alternativ att åtgärda detta och ska ske efter häcknings-
perioden (15 februari – 15 juni). Spara mindre (<0,02 ha) täta dungar av gran. 

 

4. Friluftsliv 
Karta med informationsskylt, parkeringsplats och grillplats finns i bilaga 3b. 

Bevarandemål:  

En väl underhållen informationsskylt med beskrivning av reservatet ska finnas 
samt en väl underhållen parkeringsplats för minst två bilar. Dessutom ska det fin-
nas en väl underhållen grillplats vid Pålsbosjön. På informationsskylten är ett för-
slag att skriva att visa särskild hänsyn till naturen och speciellt fågellivet under pe-
rioden 15 februari – 15 juni.  
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Engångsåtgärder: 

En parkeringsplats med plats för minst två bilar ska anläggas på den plats som är 
markerad på karta i bilaga 3b. 

En informationstavla ska sättas upp på den plats som är markerade på karta i bilaga 
3b. Tavlan ska utföras enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar 
”Att skylta skyddad natur”. Den ska bland annat innehålla karta över reservatet 
samt beskriva dess syfte, bevarandevärden och gällande föreskrifter för allmän-
heten. En engelsk text eller en engelsk sammanfattning ska finnas. 

En grillplats ska iordningsställas i sydöst vid Pålsbosjön på den plats som är mar-
kerad i karta i bilaga 3b. 

 
Underhållsåtgärder:  

Parkeringsplatsen ska underhållas vid behov av förvaltaren.  

Informationsskylten och grillplatsen ska tillses regelbundet och underhållas vid be-
hov av förvaltaren. 

 

5. Gränsmarkering 
Reservatets gräns ska märkas ut i fält. Gränsmarkeringar ska utföras enligt Natur-
vårdsverkets anvisningar ”Att skylta skyddad natur”. 

 

6. Uppföljning 
6.1 Dokumentation av skötselåtgärder 
Skötselåtgärder som utförs i reservatet bör dokumenteras av den som utför åtgär-
den. Av dokumentationen bör framgå: 

• åtgärd  

• plats (skötselområde) 

• kostnad 

• tidpunkt 

• utförare 

Åtgärder av restaureringskaraktär bör dokumenteras med foto före och efter åtgärd. 

6.2 Bevarandemål och gynnsamt tillstånd 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppfölj-
ningen ska ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av 
Naturvårdsverket. I en särskild uppföljningsplan kommer målindikatorer att anges. 
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Dessa målindikatorer följs sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de beva-
randemål som satts upp i skötselplanen uppfylls och att skötseln fungerar. Uppfölj-
ningen kommer vara en viktig hjälp för förvaltarens planering av skötselarbetet. 

6.3 Revidering av skötselplanen 
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras när uppföljningen indikerar att det 
behövs. 

 

7. Planerad förvaltning  
Förvaltningen av naturreservatet Pålsbo bekostas av staten. 

Parkeringsplatsen (se bilaga 3b) anläggs av markägaren på uppdrag av staten. 

Tabell 2. Sammanfattning och prioritering av skötselplanens åtgärder. Prioritering 
inom intervall 1–3 där 1 är högsta prioritet att genomföra. 
 
Åtgärd Skötselområde När/intervall Prioritet 
Gränsmarkering -       1 
Informationsskylt Utanför reservatet       1 
Parkeringsplats Utanför reservatet  1 
Grillplats 1  1 
Åtgärda uppslag av gran för att 
bibehålla en talldominans 

1 Vid behov 2 

Åtgärda igenväxning av myrmar-
kerna 

1 Vid behov 2 

Uppföljning av skötselåtgärd 1 Efter åtgärd 3 

 

8. Referenser 
Referenser specifikt för detta naturreservat 

Tjädern – Sammanställning. Birdlife Sverige 

Förslag reviderad vägledning för tjäder – Birdlife Sverige 

Förslag till artvis vägledning – Tjäder. Birdlife Sverige 

Våtmarksinventeringen. Naturvårdsverket 2009 

Mer träd på myrarna – igenväxning de senaste 20 åren. Rapport 2010:04 Dalar-
nas län och Gävleborgs län. 

 

Allmänna referenser 

EU:s art- och habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG) annex 2 och 4. 

EU:s fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG) annex 1. 
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Finsberg, C. 2013. Skyddad natur i ett förändrat klimat. Grön infrastruktur i 
strandängar och ädellövmiljöer samt klimatanpassad skötsel av skyddad natur. 
Rapport 2013:74. Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Gärdenfors, U. (red.). 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010- The 2010 Red List of 
Swedish Species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 

Naturvårdsverket, 2003. Att skylta skyddad natur. Naturvårdsverket, Stockholm. 

Naturvårdsverket, 2003. Kartering av skyddade områden – skogstyper i naturre-
servat och nationalparker. Rapport 5282, Naturvårdsverket, Stockholm.  

Naturvårdsverket, 2016. Tillgängliga koder för attributet ”Naturtyp” i NNK-IT sy-
stemet (Ärendenr: NV-08177-15). Naturvårdsverket, Stockholm. 

Nitare, J. (red.), 2010. Signalarter - indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över 
kryptogamer. Skogsstyrelsens förlag, Jönköping. 

Påhlsson, L. (red.). 1998. Vegetationstyper i Norden. TemaNord 1998:510, Nor-
diska Ministerrådet, Köpenhamn. 

 
 
Bilaga 3a Tabell Arter 
Tabell 1. Förekomst av  

• signalarter (S), arter som används för att lokalisera och urskilja skogar med 
höga naturvärden (Skogsstyrelsen, Nitare 2010) 

• arter (EU) som är listade i EUs fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG) annex 
1och art- och habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG) annex 2 och 4. 

• Källa/uppgiftslämnare. Helena Bager (HB), Skogsstyrelsen (SKS), Väster-
götlands Ornitologiska förening (VgOF) 

Art Kategori Skötselområde  Inventerings- 
datum 

Källa/ 
Uppgiftslämnare 

Lavar     
Gammelgranslav S 1 2019 HB 
Svampar      
Rödgul trum-
petsvamp 

S 1 2019 HB 

Fåglar     
Tjäder  1 2016  SKS, VgOF 
Göktyta  1 2016  VgOF 
Större hackspett  1 2019 VgOF 
Svartmes  1 2016  VgOF 
Talltita  1 2016  VgOF 
Tofsmes  1 2016  VgOF 
Trädkrypare  1 2016 VgOF 
Skalbaggar     
Granbarkgnagare S 1 2019 HB 
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Tabell Naturtyper 

Tabell 2: Markslag och naturtyper.  Målarealerna är de som förväntas efter even-
tuella restaurerings- och skötselåtgärder. 
1 Kartering av skyddade områden (KNAS), (Naturvårdsverket 2003) 
2 Våtmarksinventeringen (Naturvårdsverket 2009) 
 

Markslag och Naturtyp Areal år 2019 (ha) Målareal (ha) 
Barrskog:   

Barrblandskog1 53 53 
Våtmark2:   

Myrmark 36 36 
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Bilaga 4. Sändlista, sakägare 
 
Upplysning 
Förslaget till beslut om naturreservatet har i annat brev skickats till kommunen m.fl. för 
samråd och/eller eventuella synpunkter. 
 
Namn Fastighet 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över planbesked för Centrum, Vile 5 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet. 

Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande. 

 

 

 

Datum 

2019-02-07 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-02-16 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-02-07 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00702 3.1.1.1 Programområde 4 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 
 

Datum 

2019-01-29 Bengt Himmelmann  

  Avdelningschef 

 

SP5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00702 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över planbesked för Centrum, Vile 5 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet. 

Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.         

Ärendet i sin helhet 

Sökande vill avstycka fastigheten Vile 5 och bygga på 2 våningar på den 

blivande fastigheten Vile 7, det vill säga på en del av Vile 5. Fastigheten ligger 

centralt i Borås nära kollektivtrafik, vilket ger goda förutsättningar för hållbart 

resande. Kvarteret som fastigheten ligger i är ett förtätningsområde enligt 

översiktsplanen. Planarbete pågår för två andra fastigheter i kvarteret, Vile 3 

och Vile 4. Planarbetet behöver därför samordnas med redan pågående planer i 

samma kvarter. Påbyggnaden ger möjlighet till fler bostäder centralt i Borås 

vilket ligger i linje med inriktningen i visionen Borås 2025 och översiktsplanen.         

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbesked för Vile 5, 2018-10-12 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelman 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Bildande av klimatråd 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Ett klimatråd tillsätts och följande personer väljs. 

Ordförande: Tom Andersson (MP) 

Ledamöter: Therese Björklund (S), Monika Hermansson Friedman (C), Anna 

Svalander (L), Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Tomas Brandberg 

(SD) och Tobias Egerzon (V). 

 

Datum 

2020-04-01 Tom Andersson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-04-02 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01070 1.1.2.1 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 
 

Datum 

2020-03-31 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01070 1.1.2.1 

  

 

Bildande av klimatråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Ett klimatråd tillsätts och följande personer väljs. 

Ordförande: Tom Andersson (MP) 

Ledamöter: Therese Björklund (S), Monika Hermansson Friedman (C), Anna 

Svalander (L), Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Tomas Brandberg 

(SD) och Tobias Egerzon (V). 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog koldioxidbudgeten för Borås den 13 december 

2019. Enligt koldioxidbudgeten så ska ett klimatråd bildas. Rådet er en 

beredning under Kommunstyrelsen och består av en person ifrån varje parti 

som finns representerade i Kommunfullmäktige. Klimatrådet fokuserar både på 

minskning av växthusgaser och klimatanpassning. 

Klimatrådet bevakar Borås Stads klimatarbete och föreslår prioriteringar och 

åtgärder som sedan behandlas i Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

1. Koldioxidbudget, 2019-12-08 

Beslutet expedieras till 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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