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1 Inledning 
Tekniska nämndens främsta uppgift är att förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande infra-
struktur. Nämnden svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade 
sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Tekniska nämnden svarar för att skapa trivsamma parker, en god yttre miljö samt en hög nivå på skol- och färdtjänstresor 
vilket är viktigt för medborgarnas välbefinnande.  

Tekniska nämndens samlade mål utgår från Borås Stads "Vision 2025", kommuncentrala och förvalt-
ningsspecifika mål: 

• Tekniska nämnden ska ge förutsättningar för människor i alla åldrar att som boende eller besökare 
känna trygghet och trivas i vår kommun. 

• Våra mötesplatser ska vara attraktiva och pulsera av liv och rörelse. Parkerna och naturen ska 
inbjuda till lek, upplevelser och rekreation. 

• Genom nytänkande i samverkan med andra, ger vi förutsättningar för säkra och miljövänliga 
kommunikationer. 

• Vår verksamhet präglas av kunniga och engagerade medarbetare. Alla skall bidra i en lärande 
organisation och verka för att vi tillsammans med boråsarna tar ett gemensamt ansvar för vår 
natur och vår närmiljö. 

• I våra verksamheter arbetar vi för att minska vår inverkan på miljön och sätta människan i cent-
rum för en hållbar utveckling av Borås Stad. 

Tekniska nämnden är delaktig i många projekt vilka syftar till att visa upp Borås Stad som en trygg och 
trevlig stad. Att belysa områden som kan uppfattas som otrygga, att hålla en bra nivå på våra anläggningar, 
att få invånare och besökare att uppleva stadens utomhusmiljöer som inbjudande, rent och snyggt - det 
är något Tekniska nämnden strävar efter. 

Nämnden är till största delen en beställarorganisation där tillgängliga budgetmedel sätter ribban för vilken 
nivå på underhåll staden vill ha. Staden växer och utvecklas ständigt. Flera projekt som förskönar stads-
bilden är på gång framöver och genom att avsätta medel för att underhålla gjorda - och kommande in-
vesteringar - så finns förutsättningar för att skapa en trygg och vacker miljö att vistas i. 

År 2020 blev inte ett år som alla andra. Tidigt kom covid-19 att prägla nämndens och förvaltningens 
arbetssätt med distansarbete och digitala möten. Ovanan vid det nya arbetssättet skapade oro över hur 
verksamheten skulle påverkas. Vid en tillbakablick kan det konstateras att verksamheten har löpt på näs-
tan som vanligt och att påverkan i verksamheterna inte blev så stor som befarat. Alla i organisationen har 
bidragit till ett bra resultat för 2020, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt, trots andra förutsätt-
ningar än normalt. 

2 Viktiga händelser under året 
• Ny förvaltningschef 
• Införande av nämndberedningsgrupper 
• Omställning till distansarbete 
• Borås nominerad till Årets "Håll Sverige rent"-kommun 
• Mobility Management: projektet På Egna Ben, film om cykling i Borås 
• Projektering och beställning av sista etappen av Viskanpromenaden 
• Kommunikationsprojekt vinter och fastighetsägaransvar 
• Projekt Nybron - ansökan om vattenverksamhet till Mark-och miljödomstolen 
• Utökat uppdrag att sysselsätta och arbetsleda ferieungdomar 
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• Vaccination av almar 
• Antagande av styrdokument "Riktlinjer för trädvårdsarbete" 
• Införande av ensamåkning inom färdtjänst och riksfärdtjänst med anledning av smittorisken 
• Hemtransporter av mat för personer i riskgrupp utfördes med färdtjänstens fordon 
• Transporter av egentester för anställda inom Borås Stad med färdtjänstens fordon 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Livskraftig stadskärna 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Tekniska nämnden utreda 
möjligheten att göra ytterligare 
gångfartsområden. 

 Genomfört Gångfartsområde är en trafikregleringsform som 
ställer krav på utformning där fordon inte får fram-
föras med högre hastighet än gångfart. Fordons-
trafik är alltså tillåtet med restriktioner. Gågata är 
en annan regleringsform där motorfordon i grun-
den är förbjuden med vissa undantag för ”nytto-
trafik” och korsande trafik. 
 
Om meningen med uppdraget är att minska bil-
trafiken i stadskärnan och ge bättre förutsätt-
ningar för trivsammare mötesplatser och priori-
tera gående och cyklister så förefaller uppdraget 
kontraproduktivt med hänsyn till Borås Stads 
vision om att göra delar av stadskärnan bilfri. Tek-
niska nämnden kommer vid förändringar i cent-
rum utreda lämplig regleringsform varav gång-
fartsområde är en möjlighet. 

3.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Vägunderhåll (exklusive vinter) kr 
per invånare och år 

349 367 330 384 

Vägunderhåll (exklusive vinter) kr per invånare och år 
Väghållningsbudgeten klarades med en marginal av 1 806 tkr, till stor del berodde detta på historisk låg 
vinterkostnad vilket innebar kostnadstäckning för ett stort underskott för gatubelysningen samt dag-
vattenavledning. Värt att notera är att ökningen av anslaget för "tillkommande ytor och försköning" inte 
motsvarar merkostnaden för gjorda investeringar och övertagande av gator inom exploateringsområde 
vad avser framtida drift- och underhållskostnader. Gapet mellan verklig kostnad och budget ökas för 
varje år inom väghållningsbudgeten om dagens skötselnivå inte skall sänkas till en lägre nivå. 
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3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

8,4 6,7 7 10,2 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

7,7 5,8 5 3,7 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

32 54 43 35,7 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Tekniska förvaltningen består av många olika yrkeskategorier. En stor andel av Tekniska förvaltningens 
anställda har en arbetsmarknadspolitisk anställning. Vissa i denna grupp har någon form av funktions-
nedsättning som kan bidra till att sjukfrånvarotalen ligger förhållandevis högt på förvaltningen. Inom 
förvaltningen följs sjukfrånvaron upp och man arbetar ständigt med att tidigt identifiera behov av reha-
biliterande insatser. Under 2019 arbetade man aktivt med sjukfrånvaro inom arbetsmarknadspolitiska 
anställningar och lyckades sänka förvaltningens totala sjukfrånvaro från 8,4 % 2018 till 6,7 % 2019. 
 
Förvaltningens fortsatta arbete påverkades stort på grund av covid-19 vilket ledde till en ökad sjuk-
frånvaro till 10,2 % 2020. Den relativt höga sjukfrånvaron var dock inte arbetsrelaterad utan berodde på 
att personalen tog ansvar och följde de restriktioner som var satta för att förhindra smittspridningen i 
samhället genom att sjukskriva sig vid förkylningssymptom. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Därför kan man se ett 
tydligt samband mellan ökad sjukskrivning och indikatorn "arbetad tid för timavlönade". För att hålla 
timavlönade medarbetare à jour med arbetet krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. 
 
Under covid-19 har flertalet av färdtjänstverksamhetens kunder valt att inte åka i samma utsträckning till 
olika aktiviteter, flertalet av kundernas dagliga aktiviteter stängde även ner. Detta har påverkat behovet 
av både bokning och antal resor för förvaltningens kunder. Det har inneburit ett minskat behov av att 
fylla eventuella sjukluckor då man har klarat av en lägre bemanning vid dessa verksamheter under året. 
Målet för 2020 var satt till 5,0 årsarbetare men förvaltningens utfall för timavlönade hamnade på 3,7 
årsarbetare på grund av covid-19 med minskade resor och bokningar. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Målvärdet för förvaltningen var satt till 43 % för 2020. Förvaltningens utfall 2020 hamnade på 35,7%. 
Förvaltningen kan även se att möjligheten till fria bad har nyttjats i lägre utsträckning under 2020. På 
grund av covid-19 pandemin har många valt att vistas ute i naturen på sin fritid istället för att delta på 
friskvårdsaktiviteter inomhus vilket då innebär färre utlägg för friskvårdsaktiviteter. 
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3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Borås Stad ska inte upplåta 
utrymme för sexistisk reklam, och 
när nya avtal med reklamföretag 
tecknas ska utrymme heller inte 
upplåtas för spelreklam. 

 Ej genomfört Det reklamavtal som Tekniska nämnden har med 
Clear Channel gäller till och med 2023-12-31. 
Nytt avtal kommer tidigast att tecknas efter denna 
tidpunkt. I nu gällande avtal står "Reklamens 
innehåll får ej strida mot god svensk reklamsed 
eller mot svensk lag". 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Väghållning, skog, parker m.m. 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 3 756 3 203 3 620 3 556 -64 

Avgifter och övriga 
intäkter 126 324 113 741 78 537 96 572 18 035 

Summa intäkter 130 080 116 944 82 157 100 128 17 971 

Personal -41 505 -42 706 -47 892 -42 466 5 426 

Lokaler -13 254 -15 035 -10 640 -14 555 -3 915 

Material och tjänster -180 790 -162 357 -129 957 -146 603 -16 646 

Kapitalkostnader -41 754 -43 019 -46 375 -46 660 -285 

Summa kostnader -277 303 -263 117 -234 864 -250 284 -15 420 

Buffert (endast i 
budget)   -1 543  1 543 

Nettokostnad -147 223 -146 173 -154 250 -150 156 4 094 

Kommunbidrag 142 654 146 745 154 250 154 250 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -4 569 572 0 4 094 4 094 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -4 569 572 0 4 094 4 094 

Ackumulerat resultat  23 781    
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Resultatanalys 
Ackumulerat ingående resultat för ramen uppgår till +23 781 tkr. Resultatet 2020 för ramen "Väghållning, 
skog parker m.m." uppgår till +4 094 tkr. 

Väghållningsverksamheten har under året generat ett överskott gentemot budget på 1 806 tkr, till stor del 
beroende på minskade kostnader för såväl vinterväghållning som markrenhållning. Ökade kostnader 
finns inom områdena gatubelysning samt dagvattenavledning. 

Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad 
verksamhet på 9 827 tkr. Överskottet har överförts till balanskonto och kommer att nyttjas till återställ-
ning av gator samt kommande års beläggningsprogram. Under 2020 återställdes schakter till en omfatt-
ning av drygt 77 000 m² samt beställdes ytterligare 2 500 m² som inte hann med att utföras. Under ett 
normalår görs schaktåterställningar till en omfattning av cirka 16 000 m². 

Skogsdriftens resultat hamnar på +379 tkr jämfört med budget. Virkesmarknaden har präglats av oro till 
följd av rådande världsmarknadsläge. Avverkningarna har följt plan och fortsatt fokus har varit på skogs-
vårdande och skogsskyddande avverkningar. Produktionen har kunnat anpassas och hållas igång hela året 
trots svängningar i marknaden. OSA-verksamheten visar ett överskott på 1 210 tkr på grund av vakanser 
och sjukfrånvaro. Parkenheten går plus-minus-noll mot budget. Park- och skogsavdelningen totalt leve-
rerar ett överskott på 250 tkr gentemot budget. 

Totalt överskott gentemot budget år 2020 för hela nämnden (bägge ramarna) uppgår till 5 659 tkr. 

4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Mobility Management 1 000 656 277 67 

Konsultinsatser 1 500 407 73 1 020 

Bullerkartläggning 500 260 16 224 

Summa 3 000 1 323 366 1 311 

4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas kostnader och intäkter 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Parkering      

Intäkter 20 778 19 280 20 100 20 082 -18 

Kostnader -7 728 -7 477 -8 013 -7 583 430 

Resultat 13 050 11 803 12 087 12 499 412 

Beläggningsunderhåll      

Intäkter 24 301 14 815 0 8 339 8 339 

Kostnader -25 901 -16 415 -1 600 -10 289 -8 689 

Resultat -1 600 -1 600 -1 600 -1 950 -350 
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Vinterväghållning      

Intäkter 19 35 0 0 0 

Kostnader -33 010 -25 971 -27 100 -19 565 7 535 

Resultat -32 991 -25 936 -27 100 -19 565 7 535 

Övrig väghållning      

Intäkter 42 742 37 117 17 120 28 457 11 337 

Kostnader -128 732 -127 244 -110 194 -125 775 -15 581 

Resultat -85 990 -90 127 -93 074 -97 318 -4 244 

Arbetsmarkn.insatser      

Intäkter 6 665 7 330 5 730 5 982 252 

Kostnader -20 173 -20 600 -20 830 -19 872 958 

Resultat -13 508 -13 270 -15 100 -13 890 1 210 

Skogsverksamhet      

Intäkter 23 146 25 385 27 038 24 124 -2 914 

Kostnader -17 923 -19 130 -22 108 -19 039 3 069 

Resultat 5 223 6 255 4 930 5 085 155 

Naturvård      

Intäkter 4 141 4 027 3 969 4 501 532 

Kostnader -7 916 -7 405 -7 919 -9 564 -1 645 

Resultat -3 775 -3 378 -3 950 -5 063 -1 113 

Parker      

Intäkter 395 577 300 447 147 

Kostnader -25 029 -27 418 -27 743 -27 891 -148 

Resultat -24 634 -26 841 -27 443 -27 444 -1 

Administration och 
nämnd      

Intäkter 7 891 8 379 7 900 8 195 295 

Kostnader -10 891 -11 455 -10 900 -10 705 195 

Resultat -3 000 -3 076 -3 000 -2 510 490 

Totalt      

Intäkter 130 078 116 945 82 157 100 127 17 970 

Kostnader -277 303 -263 115 -236 407 -250 283 -13 876 

Resultat -147 225 -146 170 -154 250 -150 156 4 094 
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4.4 Verksamhetsanalys 

4.4.1 Gatuavdelning 

Gatu- och väghållning avser åtgärder för barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning med 
mera. Verksamheten omfattar grupperna huvudgator, lokalgator och vägföreningsvägar. Driftbidrag ges 
till enskilda vägar. Verksamhetsområdet innefattar även parkeringsverksamhet, övriga väghållnings-
åtgärder, driftbidrag till Borås flygplats samt övriga trafiksäkerhetsåtgärder. 

De övergripande målen för Gatuavdelningens verksamhet är att utifrån 0-visionen och Borås Stads miljö-
mål så ska trafiksystemet för Borås Stad utifrån tilldelade resurser präglas av: 

• Ökad trafiksäkerhet 
• Lägre miljöpåverkan 
• Bättre framkomlighet, åtkomlighet och överskådlighet. 

Resultat 

Det samlade resultatet för avdelningen blev en positiv avvikelse på 3 353 tkr jämfört med budget. Av 
resultatet utgör 873 tkr dagvattentaxa till Borås Energi och Miljö AB, 366 tkr är kostnader för byggbonus 
och 284 tkr kapitalkostnader vilka förutsätts bli reglerade i bokslutet och därmed undantas från det acku-
mulerade resultatet. Tekniska nämnden förutsätter även att kostnaderna för bidrag för bullersanering på 
74 tkr regleras i bokslutet och undantas från det ackumulerade resultatet. Dessa medel har avräknats på 
investeringskontot. 

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 har för Gatuavdelningens vidkommande inneburit min-
skade parkeringsintäkter med 1 300 tkr i enligt med Tekniska nämndens prognos från tertial 2. 

För posten övrig väghållning syns minskade intäkter om 1 500 tkr till följd av beslutet att befria restau-
ranger och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse. 

Väghållning 

Väghållningsbudgeten klarades med en marginal av 1 806 tkr, till stor del berodde detta på historisk låg 
vinterkostnad vilket innebar kostnadstäckning för ett stort underskott för gatubelysningen. Kostnaden 
för dagvattenavledning blev 773 tkr högre än budget vilket förklaras av att dagvattenavgiften som in-
fördes 2019 inte har kompenserats i budget. 

Under 2020 upphandlades nya drift- och underhållsavtal för väghållningen. Under nästkommande fyra 
åren kommer Servicekontoret att vara driftentreprenör för centralorten medan i driftområdena Viska-
fors/Viared/Sandhult och Fristad/Brämhult/Dalsjöfors kommer Terranor AB (tidigare Nordic Road 
Services AB) att svara för väghållningen. 

Nettokostnad (tkr) Redovisning 
2016 

Redovisning 
2017 

Redovisning 
2018 

Redovisning 
2019 

Redovisning 
2020 

Markrenhållning 9 765 9 397 10 474 10 250 9 956 

Trafikbelysning 14 230 14 967 19 611 20 219 22 065 

Beläggning 1 907 1 595 1 600 1 600 1 950 

Övrigt 7 172 7 767 7 566 9 408 9 707 

Summa 33 074 33 726 39 251 41 477 43 678 

Vinterväghållning 31 478 25 334 32 991 25 936 19 565 

Totalt 64 552 59 060 72 242 67 413 63 243 
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4.4.1.1 Trafik, projektering och entreprenad 

Cykelplanen för 2020-2021 har varit styrande för utbyggnad av cykelbanor under året. Inom kommunens 
väghållningsområde byggdes cykelbanor längs Sjunde Villagatan, Söderbrogatan, Järnvägsgatan, Enedals-
gatan, Kransvägen, Brahegatan, Döbelnsgatan samt Brämhultsvägen. En väderskyddad cykelparkering 
har anlagts vid stationen i Knalleland. Under Centralbron vid Resecentrum har nämnden ansökt om och 
fått statsbidrag från Klimatklivet för att anlägga en cykelparkering. 

Arbetet med påverkansåtgärder för hållbart resande, Mobility Management, har bland annat resulterat i 
målat budskap i cykelbanor "Tack för att du cyklar", projektet Vintercyklist har genomförts i samarbete 
med VGR, en film om cykling i Borås samt marknadsföring av Cykelns dag, Cykelvänlig arbetsplats och 
Cyklistvelometern. Förvaltningen har även tillsammans med Grundskoleförvaltningen och Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen genomfört projektet På egna ben med syfte att inspirera skolbarn i årskurs 4-6 att 
gå och cykla till skolan. 

Enligt de lokala ordningsföreskrifter som gäller i Borås har fastighetsägare ett skötselansvar för allmän 
plats som gränsar mot fastigheten som alla inte verkar medvetna om. För att påminna om detta ansvar 
har en broschyr tagits och kommer att sändas ut som beskriver fastighetsägaransvaret under årets olika 
årstider. 

För att kunna införa RAKEL-system för prioritering av kollektivtrafiken förnyades under 2019 hela 
trafiksignalsystemet utmed Kungsgatan. Intrimning av systemet utfördes under 2020 med uppföljning 
och kontroll av detektorslingorna i vägbanan. Den samordnade signalstyrningen eller som den också 
kallas "grön våg" fungerar nu som den ska. 

Den av Borås Energi och Miljö AB införda dagvattentaxan från 2019 resulterade i en utgift på 873 tkr 
som inte är finansierad i Tekniska nämndens budget och som förutsätts regleras i bokslutet enligt tidigare 
överenskommelse. 

Sista etappen av investeringsprojektet Promenadstråk utmed Viskan projekterades och beställdes i slutet 
av året. Under 2021 kommer utbyggnad av delen från kvarteret Kamelian till badhusrondellen att utföras. 
Projektering av Nybron fortsatte under 2020, projektet ligger nu hos Mark- och miljödomstolen för 
prövning. Även projektering av platsen bakom gamla postenhuset, kvarteret Eko 10, löpte på under året. 

Etapp 2 av kollektivtrafikkörfältet utmed Göteborgsvägen mellan Tullamotet och Centralbron påbörj-
ades under året och kommer att färdigställas första halvåret 2021. 

4.4.1.2 Trafiksäkerhet 

Fartdämpande övergångsställen/gångpassager har anlagts på Storängsgatan, Musikvägen och Enedals-
gatan. Utbyggnad av övergångsställe/gångpassage med refuger gjordes på Hästhagsgatan och Getängs-
vägen. Trafikstyrande åtgärder har även utförts på Skogslindsgatan och vid Akademiplatsen. 

4.4.1.3 Parkering 

Det samlade resultatet för parkeringsverksamheten blev 412 tkr bättre än budget. Såsom Tekniska nämn-
den prognosticerat blev parkeringsintäkterna till följd av covid-19 1 264 tkr lägre än budget. Högre intäk-
ter än budgeterat för felparkeringsavgifter bidrog till överskottet för parkeringsverksamheten. 

Samarbetet med Borås Kommuns Parkerings AB har fungerat bra under året. Regelbundna möten har 
hållits på ledningsnivå för samordning av gemensamma strategiska frågor. Exempelvis har samordning 
skett kring parkeringsledning och avseende cityhandelns koppling till parkeringsmöjligheter. 



Tekniska nämnden, Årsredovisning 2020 11(44) 

4.4.1.4 Beläggning 

Från och med år 2015 har beläggningsverksamheten fått ändrad redovisningsmetod innebärande att 
beläggningsunderhållet numera betraktas som investering medan den del som innehåller smärre asfalts-
underhåll, exempelvis potthålslagningar, kommer att finansieras i driftbudgeten. För år 2020 fanns i 
investeringsbudgeten 8 500 tkr tillgängliga för beläggningsunderhåll samt 1 600 tkr för mindre belägg-
ningsunderhåll inom driftbudgeten vilket innebär en total nivå för beläggningsunderhållet på 10 100 tkr 
från ordinarie anslagna medel. 

Beläggningsunderhållets utveckling 2012 - 2020: 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

m² 128 495 74 512 55 727 78 544 86 459 139 601 211 244 179 846 145 224 

Det beräknade årliga medelbehovet uppgår enligt nedan till 183 000 m². Tilldelade investeringsmedel 
under 2020 har inneburit en total beläggningsvolym på 145 224 m². Beläggningsprogrammet för 2020 
har kunnat genomföras enligt plan. Inom beläggningsarbeten bokförda på investeringsanslagen har 
8 527 tkr upparbetats. Utöver dessa medel har intäkter för återställningsarbeten efter fibergrävningar där 
hela gatubredden belagts bidragit till att den totalt belagda ytan är flera gånger större än vad den skulle 
varit enbart med hänsyn till anslaget inom investeringsbudgeten. 

5 % av total vägyta (3 333 000 m²) = 20-årsintervall mellan beläggningarna 

  

Beräknat årligt behov uppgår till 183 000 m² - motsvarar 5,5 % av belagda ytor 

  

GC-väg 30 år 

Lokalgator och vägföreningsvägar 30 år 

Huvudgator 10 år 

  

Större huvudgator håller cirka 5 -7 år 

Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad 
verksamhet på drygt 9 800 tkr. Överskottet kommer att nyttjas till återställning av gator samt kommande 
års beläggningsprogram. Under 2020 återställdes schakter till en omfattning av 77 000 m² samt beställdes 
ytterligare 2 500 m² som inte hann med att utföras. Under ett normalår görs schaktåterställningar till en 
omfattning av cirka 16 000 m². 

Tekniska nämnden konstaterar att de omfattande fibergrävningarna i stadens gator som pågått sedan 
2016 lider mot sitt slut och ser fram emot att återställningsarbetena kommer ikapp så att såren i gatunätet 
kan läkas. Behovet av framtida investeringar på beläggningar har till följd av fibergrävningarna inte min-
skat, tvärtom kommer det att finnas ett större behov av satsning på beläggningsunderhållet i fortsätt-
ningen då det inte är ovanligt att flera av fiberföretagen har grävt på ömse sidor av gatan. Därför kommer 
vissa gator att behöva beläggas över hela bredden. Den ersättning som tas ut för återställning kommer 
därför inte att täcka hela kostnaden för beläggningen. Därigenom uppstår en skuld som fibergrävarna 
lämnar efter sig som ska finansieras av staden. 

Genom de omfattande schakterna i gatunätet för fiber kommer livslängden på slitlagret att minska vilket 
innebär att man får räkna med ett mer omfattande behov av att lägga om fler gator framöver inom ramen 
för beläggningsprogrammet. 

Det kommer därför att finnas behov av en ökad satsning på beläggningsunderhållet under kommande år. 
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4.4.1.5 Vinterväghållning 

Vinterperioden under 2020 var ovanligt mild med ett mindre antal insatser för halkbekämpning och snö-
röjning. Merparten av insatser gjordes under februari: vid sex tillfällen uppnåddes kriterierna för insatser 
på våra större gator (A-, B-gator). För bostadsgatorna (C-gator) gjordes insatser vid fem tillfällen. På 
cykelvägnätet utfördes snöröjning och halkbekämpning vid 11 tillfällen. Under övrig vinterperiod utför-
des ett fåtal insatser för halkbekämpning/snöröjning. Liksom tidigare år gjordes extra sandupptagning på 
cykelvägnätet till glädje för cyklisterna. 

Med hänsyn till vårvintern prognostiserades ett överskott för vinterbudgeten på cirka 5 000 tkr för hela 
året. Då höstvintern varit mild och snöfattig med få insatser blev resultatet 7 535 tkr bättre än budget. 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tkr 48 
637 

28 
097 

24 
382 

27 
835 

19 
279 

28 
467 

31 
478 

25 
334 

32 
991 

25 
936 

19 
565 

Liksom tidigare år genomfördes under vintern 2019/2020 projektet "Vintercyklist" med syfte att ta reda 
på vad de som cyklar under vinterperioden tycker och utifrån deras synpunkter se vad som kan göras 
bättre. De enkäter vintercyklisterna lämnar vid olika tillfällen ger möjlighet till förbättringar som syftar 
till att göra Borås bättre som cykelstad. 

Snödagboken som lanserades vintern 2017/2018 har varit ett bra komplement till "frågor och svar" om 
vinterväghållningen under 2020. Syftet är att ge en kortfattad och snabb inblick i vad som görs just nu 
inom vinterväghållningen. Snödagboken finns på kommunens hemsida och går att prenumerera på så att 
man fortlöpande får information om insatser som görs. 

Vinterkostnader (tkr) Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fasta kostnader 7 031 8 253 7 840 8 583 9 858 

Snöröjning 8 271 4 491 9 277 5 031 2 136 

Halkbekämpning 9 735 6 040 7 750 6 134 1 838 

Bortforsling av snö 0 0 2 259 641 0 

Sandupptagning 2 682 3 114 3 213 3 009 2 885 

Gatuuppvärmning 3 562 3 163 2 574 2 469 2 717 

Sandlådor 197 273 78 69 131 

Totalt 31 478 25 334 32 991 25 936 19 565 

4.4.1.6 Övrig väghållning 

4.4.1.6.1 Markrenhållning 

Under 2020 avsattes i budget 11 000 tkr, utfallet blev 9 956 tkr. Extra insatser för ogräsbekämpning med 
den miljövänliga metoden med vattenånga ("Heatweed") och stålborstning har inte gjorts i den omfatt-
ning som var planerat vilket förklarar överskottet i budget. 

Det försök med solcellsdrivna komprimerande papperskorgar som gjordes under 2016 resulterade i köp 
av ytterligare enheter under 2018-2020. Den glesare tömningsfrekvensen möjliggör betydande bespar-
ingar. Idag finns ett 40-tal papperskorgar med komprimeringsfunktion utplacerade. Den besparing som 
görs med glesare tömning satsas på att utöka de mest centrala städområdena (städområde A och B). 

Borås var återigen nominerad som en av fem kommuner till utmärkelsen Årets Håll Sverige Rent-



Tekniska nämnden, Årsredovisning 2020 13(44) 

kommun med motiveringen: "för att utifrån resultatet av deras skräpmätningar ställt om och under 
pandemin fokuserat på det operativa förebyggande arbetet, utifrån vetskapen om att rena och välstädade 
ytor drar till sig mindre skräp." Efter att erhållit utmärkelsen fem år i rad får Borås 2020 gratulera Gävle 
till utmärkelsen. 

Liksom tidigare år gjordes även under 2020 extra städinsatser under sommaren med hjälp av sommar-
jobbande skolungdomar. Insatsen är uppskattad av alla parter. Ungdomarna jobbar tillsammans med 
lagförmän med att se till att Borås kan visa sig från en bättre sida med mindre skräp såväl på gator och 
torg som utmed Viskan. Under 2020 utförde ungdomarna även målning av broräcken med ett mycket 
gott resultat. 

Det ställs allt högre krav på att öka skötselnivån i staden. Tillkommande ytor och upprustning i centrum 
med gågator, torg och strandpromenader med högre skötselnivå innebär att markrenhållnings-
kostnaderna ökar. För att kunna höja nivån krävs först och främst att det finns pengar att hålla den nivå 
som driftavtalet innehåller. Tekniska nämnden ser en fortsatt satsning på markrenhållningen som en vik-
tig och nödvändig åtgärd för att hålla Borås rent och snyggt när staden växer. 

4.4.1.6.2 Belysning 

Under 2020 har cirka 2 500 ljuskällor seriebytts på Trandared och i Viared till en kostnad av cirka 
1 300 tkr. 

Cirka 1 900 felanmälningar har inkommit under året. 1 000 av dessa har varit mindre fel där 1-3 ljus-
punkter är slocknade. Dessa åtgärdas oftast genom att byta ljuskälla, armatur eller någon annan elektrisk 
komponent. Kostnaden för detta uppgick till 2 900 tkr. 

650 ärenden utgör fel där fler än tre ljuspunkter är slocknade, oftast beroende på att en säkring har löst 
ut på grund av att elanläggningen är gammal och utsliten. För att åtgärda detta behöver den utrustning 
som orsakar kortslutning bytas ut. I vissa fall är det själva kabeln som orsakar felet. Under året har det 
varit 33 kabelfel till en kostnad av 1 845 tkr medan kostnaden för övrig felavhjälpning har uppgått till 
knappt 5 200 tkr. 

Övriga kostnader avser entreprenörernas organisation och beredskap, röjning av sly, 120 stycken trafik-
skador, mindre arbeten samt besiktningar. Elbesiktning inklusive åtgärder till följd av dessa har utförts i 
Brämhult, Funningen och Sjömarken. 

Kostnaden för elförbrukning och nätavgift utföll enligt budget med knappt 7 000 tkr, medan kostnaden 
för julbelysning uppgick till 650 tkr. 

Totalt har åtgärder utförts för 22 065 tkr vilket inneburit överskridande med 5 465 tkr jämfört med bud-
get. 

4.4.1.6.3 Enskilda vägar 

Bidrag till enskilda vägar lämnas i mån av tillgängliga budgetmedel och i den turordning som ansökningar 
kommer in och åtgärder utförs. Verksamheten är svår att budgetera då olika behov av upprustnings- och 
driftåtgärder uppkommer på det enskilda vägnätet, behov som nämnden inte känner till och som inte är 
jämnt fördelade över åren. 

2 500 tkr fanns tillgängliga i budget 2020. Utfallet av bidrag till de enskilda väghållarna blev 2 659 tkr. 

4.4.1.6.4 Övriga väghållningsåtgärder 

Konstbyggnader (broar, tunnlar med mera) 

Glädjande nog kan konstateras att systematiskt arbete med klottersanering verkar har gett resultat då 
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kostnaden för sanering stannade på 214 tkr under 2020. Därmed verkar den vikande trenden från 2019 
på 208 tkr hålla i sig att jämföras med 510 tkr under 2018. 

Dagvatten 

Dagvattenavledning har under 2020 kostat 2 373 tkr och innebär ett överskridande av budget med 773 tkr 
som helt kan tillskrivas den under 2019 införda dagvattenavgiften på 873 tkr från Borås Energi och Miljö 
AB. Tekniska nämnden förutsätter att kostnaden regleras i bokslutet för 2020 och inte kommer att belasta 
det ackumulerade resultatet. 

Trafikanordningar 

Anslagna medel har överskridits med cirka 420 tkr till följd av ökad omfattning av linjemålning efter årets 
omfattande beläggningsarbeten. Det har gjorts en större satsning på cykelbanor med långlinjer och för-
tätning av cykel-/gångsymboler vilket uppskattats från cyklisternas sida. För att förbättra framkomlig-
heten för kollektivtrafiken har det tydliggjorts för biltrafikanterna var busskörfälten börjar med en röd 
markering i körfältet för buss. 

Utmed smala bostadsgator är det tidvis svårt att komma åt att sköta gatunätet på grund av begränsad 
åtkomst och framkomlighet. Efter benchmarking mot andra kommuner infördes under 2020 parkerings-
reglering inom ett område på Bergdalen med områdesskyltning under driftdagar. Faller åtgärden väl ut 
kan det bli aktuellt inom fler områden med samma problematik. 

4.4.2 Park- och skogsavdelning 

4.4.2.1 Park 

Verksamheten omfattar anläggning, utveckling och förvaltning av park- och grönområden samt lekplatser 
inom allmänplats park och natur. De skötselområden som omfattas består av gräsytor, ängsmark, natur-
mark, träd, buskar, rabatter, parkvägar, lekplatser, aktivitetsplatser, bollplaner och olika blomster-
utsmyckningar. 

Parkenheten ansvarar även för djurbegravningsplatsen vid Gässlösa. 

Fördelning av antalet gravplatser vid Gässlösa djurbegravningsplats, december 2020 

Totalt antal tillgängliga gravrätter 859 

Utarrenderade gravrätter 25 

Nytecknade eller förlängda gravrätter 2020 4 

Återtagna eller uppsagda gravrätter 2020 5 

Utveckling och drift av fågelkolonin vid Ramnasjön i Ramnaparken ingår i parkenhetens ansvar. Så gör 
även drift av stadens hundrastplatser belägna i park- eller skogsmark. Hundrastplatser finns på följande 
platser: 

• Barnhemsgatan/Lindormsgatan, Sjöbo 
• Fjärdingsparken, Hässleholmen 
• Kvarteret Astern i centrum vid Stadsparken 
• Byttorps IP, Hestra 
• Bese vid Pickesjön 
• Dalsjöfors Tennishall 

Gällande skötselavtal för park- och grönyteskötsel löper ut 31 mars 2021 och arbetet med att uppdatera 
underlaget har pågått under 2020. I december lades förfrågningsunderlaget för skötselområde 2, 3 respek-
tive 4 ut för upphandling i konkurrens. Det nya skötselavtalet, med Tranemo Trädgårdstjänst AB som 
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utförare, börjar gälla 1 april 2021 och sträcker sig som längst till 31 mars 2027. Efter politisk vägledning 
har centralorten reserverats för utförande i egen regi. Förhandlingar för park- och grönyteskötseln av 
område 1 påbörjades därför med Servicekontoret under januari 2021 och avtalslängden kommer prelimi-
närt vara tvåårig. 

Under 2020 har kostnaderna för etablering av träd och buskar ökat något vilket främst beror på att de 
senaste tre åren har fler växter planterats, både i projekt men också löpande inom driften. 

I maj månad vaccinerades 244 almar i Borås centralort. Projektet finansierades av sökta medel ifrån den 
centrala klimatkompensationsfonden som administreras av Miljö-och konsumentnämnden. Svenska 
kyrkan vaccinerade samtidigt cirka 60 almar på stadens centrala griftegårdar. Från och med 2021 kommer 
vaccinationen av almar inkluderas i driftbudgeten. 

I juni antog Kommunfullmäktige styrdokumentet "Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad" som 
enheten arbetat med under 2019. Riktlinjen ska följas upp med en trädplan för stadens befintliga och 
framtida trädbestånd. Arbetet med planen har försenats men planeras att färdigställas under 2021. Planen 
tas fram av parkenheten tillsammans med Stadsledningskansliet. 

Årets program för sommarsblomsplanteringar hade temat "Arts and Craft" och prydde stadens gator, 
parker och torg från midsommar ända fram till september. Under sommaren hölls två vandringar för 
allmänheten som anpassades efter rådande omständigheter och restriktioner. Totalt planterades 32 650 
plantor och programmet trycktes i 2 500 exemplar. 

Landskapsarkitekttjänsten har dels på grund av pandemin samt hög arbetsbelastning under året inte till-
satts. Uteblivna lönekostnaderna för tjänsten har bidragit till att verksamhetens totala resultat på ett posi-
tivt sätt. I skrivande stund har tjänsten tillsatts och parkenhetens femte medarbetare kommer att börja 
sin anställning i slutet av april. 

Under sommaren har arbetet med att skapa arbetstillfällen för ett större antal ferieungdomar löpt på bra 
på avdelningen. Fyra extra arbetsledare anställdes för att möta den ökade arbetsbelastningen, antalet tjän-
ster ökade från 13 till 70 ungdomar uppdelade på två perioder om tre veckor vardera. Arbetet för ung-
domarna bestod bland annat i att städa Viskan ifrån båt och ifrån land, städning av större naturområden 
samt enklare underhållsarbeten så som rensning av ogräs och underhållsmålning av soffor och staket. 

I arbetet med stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken har stadsträdgårdsmästaren lagt ned mycket 
tid tillsammans med stadsarkitekten och kollegorna på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Programmet har 
av invånare, näringsliv och fastighetsägare mottagits på ett mycket positivt sätt och bidragit till flera ini-
tiativ och engagemang redan under 2020. Programmet förväntas tas upp i Kommunfullmäktige under 
våren 2021 för beslut. 

Under året har två av enhetens totalt fem fontäner renoverats för att de ska vara i god kondition inför att 
staden fyller 400 år 2021. Såväl Hultasjöns fontän som Stadsparkens fontän i Viskan har fått nya pumpar 
och elsystem. 
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4.4.2.2 Skogsdrift 

Uppgiften är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat med hög avkastning samtidigt som allmän-
heten erbjuds bra miljö för friluftsliv. Skogen är en nationell tillgång som ska skötas så att den uthålligt 
ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls (Skogsvårdslagen). Vid skötsel 
ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Borås Stads skogsmark är certifierad enligt FSC (Forest 
Stewardship Council) och PEFC (Pan European Forest Certification Council). FSC har antagit reviderade 
stadgar under 2020, vilka skall implementeras i verksamheten under 2021. 

Kommunens skogsbruk präglas av närheten till tätort och hänsynstagande till skogen som resurs för fritid 
och rekreation. Av det samlade skogsinnehavet på 9 500 ha utgörs cirka 6 000 ha av produktionsskog, 
2 500 ha av rekreations- och naturvårdsskog och 950 ha är avsatt som naturreservat. Diagrammet nedan 
visar skogsmarkens uppdelning i målklasser vilka avgör skötsel och inriktning för all skogsmark som 
Borås Stad äger. 

 
All skogsmark utarrenderas för jakt och kommuninvånarna har möjlighet att som jaktgäster få delta i 
småviltsjakt. I uppdraget ingår även viltvård. 

Slutavverkningarna har under året fortsatt prioriterats mot skogsskyddande avverkningar av granbark-
borreskadad skog till följd av den torra sommaren 2018 och dess följdverkningar 2019 och 2020. En 
avmattning på efterfrågan av sågtimmer och massaved på grund av omfattande barkborreskador i Nord- 
och Centraleuropa gav lägre virkespriser 2019 vilka följde med in i början av 2020. Totalt sett minskade 
skadorna något under 2020 jämfört med 2019 men fortsatt uppsikt är nödvändig för skadebegränsning 
även under 2021. 

En granskning av Borås Stads skogsförvaltning har under året utförts av ett externt bolag på uppdrag av 
Stadsrevisionen. Tekniska nämndens svar på granskningen lämnades i början av 2021. Rekommenda-
tionerna som Stadsrevisionen ställt till nämnden kan komma att påverka bland annat redovisning av 
verksamhetsmått i nästa års budget. 

Avverkningsrester, främst grenar och toppar (GROT), omvandlas till bränsleflis som levereras till Borås 
Energi och Miljö AB där den blir en viktig del av i den lokalproducerade fjärrvärmen. Flerträdshantering 
på skördarna möjliggör en lönsammare skörd, och är nu en etablerad metod i maskinell gallring. Metoden 
ger ett ytterligare biobränslesortiment (energived) vilket förbättrar lönsamheten vid gallring av klen skog. 
Någon aska har inte återförts 2020. 
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Resultatet är i nivå med budget liksom fördelning mellan slutavverkning och gallring. Massaveds-
sortimentet är det som fått vidkännas de största prissänkningarna medan timret har vänt uppåt under 
andra halvan av året. OSA:s andel av den avverkade volymen är i nivå med föregående år. 

 
Diagrammet ovan visar åldersklassfördelning för kommunens skogsinnehav. Åldersklassfördelningen är 
ojämn och förväntas vara så fortsatt främst med anledning av allmänhetens behov av tillgång till äldre 
skog för friluftsliv och rekreation, bevarande av biologisk mångfald och som en konsekvens av stormarna 
1969, 2005 och 2007. 

Verksamheten Mark- och fastighetsreserv lämnar ett underskott på 224 tkr på grund av att stora resurser 
lagts på insatser för beskärning och röjning av vegetation i trafikmiljö, vägkantsslåtter och högröjning. 

4.4.2.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

4.4.2.3.1 OSA 

Borås Stad anordnar arbete åt personer i arbetsmarknadsåtgärder. Tekniska förvaltningen har fått i upp-
drag av Arbetslivsförvaltningen att bereda arbete för 65 personer i arbetsmarknadsåtgärder. OSA-enheten 
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ansvarar för arbetsuppgifter och arbetsledning för anvisade anställningar inom Tekniska nämndens verk-
samhet. 

Ett av nämndens uppdrag inför 2020 var att erbjuda anvisad plats för arbete till totalt 65 personer (40 
trygghetsanställda samt 25 med kortare tidsbegränsad anställning eller praktik). Vid årets slut uppgick 
antalet till 63 personer (trygghetsanställda 32, tidsbegränsade OSA 19, praktik 3, nystartsjobb 3, löne-
bidrag 4, introduktionsanställning 1 och utvecklingsanställning 1). Antalet anvisad personal når inte målet, 
men är en förbättring från 2019. En del av förklaringen till de förbättrade siffrorna är att Arbetslivs-
nämnden har lyckats bättre med att lotsa personer till vår verksamhet. Det faktum att Sverige är hårt 
drabbat av covid-19 är en trolig förklaring till att det funnits underlag för anställningar i arbetsmarknads-
politiska åtgärder. Arbetslösheten ökade i samhället. 

Under 2020 slutade inga personer sin anställning för anställningar på den öppna arbetsmarknaden vilket 
också är ett tecken på en avmattad arbetsmarknad, att jämföra med 2019 då fyra personer tog steget ut 
på den öppna arbetsmarknaden från OSA-verksamheten. 

Överskottet i budget kan förklaras med vakanser, föräldraledighet samt längre sjukskrivningar på tills-
vidareanställd personal vilka inte ersatts av vikarier. Dessutom har enheten lyckats över förväntan, trots 
covid-19, att göra de jobb som enheten åtagit sig. 

Under året har röjningar och avverkningar utförts i tätortsnära områden. Exempel på detta är Göta och 
Hässleholmen. Naturvårdande avverkningar har också bedrivits i Bosnäs samt i de kommunala natur-
reservaten. Trygghetsskapande åtgärder genom röjningar och gallringar har också prioriterats under året. 
Flera större arbeten är utförda på Hofsnäs och vid det blivande naturreservatet i Gåshult. 

De tre snickerilagen och smideslaget har utfört uppdrag åt bland annat Lokalförsörjningsnämnden och 
Fritids- och folkhälsonämnden. De har också utfört uppdrag åt parkenheten såsom parkbänksrenovering, 
tillverkning av julprydnader och staket med mera. Ett antal lekhus, sandlådor, bänkbord och bänkar är 
också tillverkade för utplacering på lekplatser. Andra arbetsuppgifter som dessa lag utfört är renoveringar 
och nybyggnationer i rekreationsområden samt naturreservat som gagnar boråsaren. Trycket på dessa 
områden har varit avsevärt större än föregående år. Det har inneburit mycket arbete med städning, repara-
tioner och underhåll. Arbeten som gagnar barn och ungdomar på Borås Stads skolor och förskolor har 
också blivit gjorda. 

Ett lag i Borås djurpark har arbetat med byggnationer, reparationer och underhåll av hagar, byggnader, 
vägar och grönytor. Deras insats är av stor betydelse för att besökare i djurparken ska trivas och uppskatta 
besöket. Det är ett stående uppdrag som återkommer år efter år. Arbetet för laget i djurparken har inte 
påverkats nämnvärt av pandemin. 

En stor del av de dagsverken som utförs på enheten görs i Borås Stads naturreservat. Exempelvis under-
håll av spår och leder, skyltning, slåtter samt avverkningar och byggnationer. Övriga arbeten som utförts 
är anläggnings- och underhållsarbeten på kultur- och naturmark samt fornminnesvård på uppdrag av 
Riksantikvarieämbetet. 
Verksamheten Cityvärdar har pågått under hela 2020. Verksamheten är ett samarbetsprojekt mellan Borås 
Stad och Jernhusen AB som syftar till att hjälpa stadens besökare hitta rätt och att se till att stationen och 
innerstaden är snygg och trygg. Delar av den centrala staden har under 2020 städats av Cityvärdarna. 
Cityvärdarna har bestått av 1 tillsvidareanställd lagförman och 5 tidsbegränsat anställda. 

Under året har Cityvärdarna arbetslett två ordinarie arbetslag med ferieungdomar samt avlastat ordinarie 
arbetsledning med det stora tillkommande antal ferieungdomar som städat och hållit rent i stadskärnan. 
Cityvärdarna är ett uppskattat inslag i staden och ett bra komplement till övrig service som staden 
erbjuder i centrum. De har även haft i uppdrag att sköta om kanalen på Västerlånggatan. 

Under 2020 var de behjälpliga med att hålla ordning på eventuell köbildning vid vaccinationen av årets 
säsongsinfluensa, detta skedde i Knalleland under hösten. 
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4.4.2.3.2 Gröna Vägen Framåt 

Psykisk ohälsa är i många fall ett stort hinder för människor att ta sig ut på eller tillbaka till arbets-
marknaden. Vård och omsorg i gröna miljöer gör människor friskare. Professionellt handledd trädgårds-
terapi är kostnadseffektiv. 

Tekniska nämnden har under 2020 bedrivit grön rehabilitering och arbetsförberedande aktiviteter på 
uppdrag av Sjuhärads samordningsförbund. Verksamheten har bedrivits i Björbostugan och i den om-
givande gröna miljön runt Ramshulan i naturreservatet Rya åsar. Verksamheten har efter en samman-
slagning och medföljande omorganisation i början av året utvecklat ett nytt 20-veckorsprogram och trots 
covid-19 har antalet deltagare som genomgått programmet överträffat uppdragsgivarens förväntningar. 

Verksamhetens innehåll har varit: Naturvistelse, grön rehabilitering, kreativa inslag och arbetsträning i 
form av odling utan produktionskrav i kombination med IPU profilanalyser i en lugn miljö i små grupper. 
Naturupplevelser, samtal individuellt och i grupp samt olika teman och friskvårdsaktiviteter har kom-
pletterat deltagarnas rehabilitering. 

Arbetsträning har bedrivits under ledning av två trädgårdskonsulenter och en friskvårdskonsulent och 
bestått av anläggning och skötsel av örtagård, kålgård och terapiträdgård. Till detta hörde också friskvård. 
Verksamheten har bedrivits med målen att underlätta för sjukskrivna att komma tillbaka i arbete samt 
förbättrad återhämtning efter exempelvis utmattningsdepression, operation eller sjukdom. 

Verksamheten har vänt sig till personer som varit sjukskrivna inom diagnosspannet stressrelaterad 
psykisk ohälsa, depression och/eller smärtproblematik. Deltagarna har erbjudits att delta i mindfulness, 
avslappningsövningar och yoga, samt fått information om stress och värkproblematik. Deltagarna har 
också gjort en individuell handlingsplan som de använt för en hållbar beteendeförändring. 

Målsättningen har varit att öka deltagarnas arbetsförmåga, stärka deras självförtroende och komma igång 
med fysisk aktivitet. 

Under 2020 deltog 53 personer i verksamheten. 

4.4.2.4 Naturvård 

Tekniska nämnden ansvarar för naturvårdande åtgärder, vilka i huvudsak innebär kalkning av sjöar och 
våtmarker, fiskevårdsåtgärder, åtgärder för rekreation och naturvård samt skötsel av naturreservat. Upp-
draget är att bevara och öka de naturvärden som finns på de marker som Tekniska nämnden förvaltar 
samt att öka tillgängligheten och tillgodose allmänhetens rekreationsmöjligheter. Mycket av arbetet utförs 
av OSA-enhetens personal. 

4.4.2.4.1 Kalkning 

Trots att försurningen i Sverige minskat de senaste decennierna kommer arbetet med kalkning att behöva 
fortsätta många år till då Borås ligger i en region med hög nederbörd och har kalkfattiga marker. 

Tekniska nämnden administrerar kalkningen av cirka 2 500 ton kalk varje år och är därmed en relativt 
stor aktör. I Västra Götalands län kalkas det årligen med cirka 16 000 ton kalk och i Sverige 96 000 ton. 
Borås Stad är huvudman för kalkningen i Borås och även i en del vatten i närliggande kommuner. Vilka 
vatten som en kommun har ansvar för beror bland annat på de större sjösystemens avrinningsområden. 
Borås har till exempel ansvar för Lygnerns och Sävens avrinningsområden. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland fastställer kalkplaner och beslutar om statsbidrag. Statsbidrag finns i två 
nivåer där 85 % betalas ut för kalkning av "vanliga" vatten och 100 % till vatten med riksintresse. Mellan-
skillnaden är den kommunala andelen. Borås Stad ansvarar för upphandling av kalkningsentreprenad, 
kontroll och att verksamheten fungerar. 

2020 var ett år med många turer. När vårkalkningen var klar erhölls besked om krav på neddragningar 
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från Länsstyrelsen - med upp till 30 % på grund av besparingskrav - vilket innebar att mängder fick räknas 
om och omförhandling skedde med entreprenören men i sista stund innan höstspridningen drog igång 
kom nya besked och kalkningsverksamheten kunde följa den ursprungliga kalkningsplanen. 2020 spreds 
73 % med helikopter, 23 % med båt och 4 % direkt från bulkbil. 

 

4.4.2.4.2 Fiske 

Tekniska nämnden arbetar för att det ska finnas ett attraktivt och prisvärt fiske i Borås. Detta ska ske 
med hänsyn till naturliga förutsättningar och fokus på tillgänglighet är också viktigt. Flera ton regnbåge 
sätts ut i stadens regnbågsvatten för sportfiskets skull. 

Tekniska nämnden representerar Borås Stad i de fiskevårdsområden där kommunen har fiskerätt. I flera 
fiskevårdsområden där kommunen har stor andel finns avtal med övriga fiskerättsägare för att kunna 
förvalta fisket i egen regi eller med hjälp av några av kommunens sportfiskeklubbar. I de centrala sjöarna 
Södra Kypesjön, Hultasjön, Stora- och Lilla Hässleholmssjön, Kolbränningen och inom en sträcka av 
Viskan upplåts fiske med handredskap fritt till allmänheten. 

Under 2020 helrenoverades den tillgänglighetsanpassade bryggan i Hultasjön. 

2020 har varit ett år då de flesta fiskevårdsområden markant ökat sin fiskekortsförsäljning. Både regn-
bågsfisket och båtuthyrningen ökade med 26 % jämfört med 2019. Digital fiskekortsförsäljning har ökat 
för varje år vilket är positivt då det minskar kontanthanteringen. På Hofsnäs används även betalnings-
sättet Swish vilket är populärt. 
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Under 2020 fick Tekniska nämnden ett utökat ansvar att sysselsätta och arbetsleda ferieungdomar. Dessa 
har på ett mycket bra sätt arbetat med städning av utvalda sjö- och vattendrag både från land och båt till 
glädje för både besökare, fiskare, och miljön. Några av sjöarna som städades sommaren 2020 var Storsjön, 
Södra Kypesjön, Hultasjön, Kolbränningen, Ramnasjön, Pickesjön, Stora Transåssjön, Öresjö samt 
Viskan mellan Almenäs och Svaneholm. 

4.4.2.4.3 Naturvård och naturreservat 

Som en del av miljöarbetet hålls åkrar och ängar öppna med betesdjur och slåtter. Under 2020 utökades 
betesarealen med Gåshult som kommer att bli nästa kommunala naturreservat. Sedan tidigare finns betes-
djur i Algutstorp, Boråstorpet, Byttorp, Dalsjöfors, Viared, Pickesjön, Rya åsar och Älmås 

Naturreservaten har kostat knappt 1 200 tkr mer än budgeterat 2020. Det beror på att de olika reservatens 
budgetar är lagda som ett genomsnitt över lång tid. 2020 genomfördes flera kostsamma projekt. 

* På Rya åsar har körskador återställts på Vildmarksleden och Sjuhäradsleden. För att delvis täcka de 
kostnaderna överfördes 400 tkr från skogsdriftens överskott 2019. På den tillgänglighetsanpassade 
spången lades nät. 

* På Vänga mosse avverkades 10 ha och på den tillgänglighetsanpassade spången lades nät. 

* På Torpanäset vid Torpasjön har kommunen med ekonomiskt stöd från Västkuststiftelsen byggt ett 
fågeltorn och förbättrat tillgänglighetsanpassningen på "axetslingan". Ställplatserna för husbilar har 
utökats och försetts med el. Antalet besökande mer än tredubblades under 2020 (från 97 till 314). 

4.4.2.4.4 Natur- och rekreationsleder 

Tekniska nämnden förvaltar 106 km markerade natur- och rekreationsleder. Sjuhäradsleden (48 km i 
Borås), Storsjöleden, Vängaleden med flera ingår i naturvårdsenhetens förvaltningsansvar. 

Under året har det varit många besökare på stadens leder och grillplatser. Många personer har sökt infor-
mation både på Borås Stads webbplats och i tryckta broschyrer. Marknadsföring har skett med såväl 
affischer som i sociala medier.  Under andra halvåret postades fler än 200 exemplar av Borås friluftsguide 
och 600 broschyrer (merparten avsåg Sjuhäradsleden). 

Underhåll och förbättringsarbeten på leder inom naturreservaten Rya åsar, Vänga Mosse, Torpanäset 
samt utmed Sjuhäradsleden har prioriterats under året. 
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4.5 Verksamheten 2020 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Cykelinfrastrukturen ska uppgraderas och byggande av sammanhängande stråk prioriteras. Cykel ska ses 
som ett eget trafikslag, och det är viktigt att överallt där så är möjligt separera gång- och cykeltrafikanter. 
Denna inriktning ska också inarbetas i framtida styrdokument som rör gång- och cykeltrafik. 

• Vid utbyggnad av staden planeras alltid för trygga framkomliga vägar för cyklister. Vid ombygg-
nad/nybyggnad av cykelvägar utreds möjligheterna till separering utifrån tillgängligt utrymme och 
storlek på flödet av cyklister och gångtrafikanter. 

Vid förändringar av trafik i centrum är det viktigt att ta hänsyn till tillgänglighet för olika trafikslag. 

• Vid ombyggnader inom centrum tas alltid hänsyn till framkomlighet för olika trafikslag. 

Pendlingsparkeringar ska byggas på strategiska platser. 

• Samverkan sker med Trafikverket eftersom behovet av pendlingsparkeringar även är stort i kors-
ningspunkter mellan större vägar där Trafikverkets är väghållare. Från 2020 ligger ett uppdrag på 
Kommunstyrelsen att utreda pendlingsparkeringar runt staden och samåkningsparkeringar. 

Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för trafiksäkerhet och till-
gänglighet. När torget görs om kommer ytor att frigöras från busstrafik och dessa kan användas för en 
utvecklad torgmiljö. 

• Förprojektering har utförts och förslag till utformning har studerats. En förutsättning för att 
kunna detaljprojektera Södra torget är att beslut tas om hur kollektivtrafiken ska trafikera torget. 
Den del som avser cykelförbindelsen mellan Allégatan och Söderbro behöver komma till ut-
förande oavsett utformningen av torgytan. 

Det långsiktiga målet är att alla lekplatser som nämnden ansvarar för ska vara tillgänglighetsanpassade. 

• När lekplatser renoveras eller byggs nya blir dessa tillgänglighetsanpassade. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

• Detta regleras i gällande avtal med entreprenörer. 

Spontanidrottsytor ska särskilt beaktas vid stadsplaneringen. 

• Etablerade platser beaktas särskilt i stadsplaneringen. För projektet Kronängsparken där flera 
spontanidrottsytor kommer anläggas pågår för närvarande projektering. 

Tekniska nämnden ska under året arbeta med att skapa fler trafiksäkra miljöer, särskilt kring förskolor 
och grundskolor. 

• En kartläggning av nuläget har utförts under 2019/2020 runt samtliga förskolor och grundskolor 
i Borås, vilken kommer att ligga till grund för vidare åtgärder under 2021. Samverkan kommer 
ske med berörda nämnder. 

4.6 Jämställdhetsperspektivet 
En grundläggande princip är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med akti-
viteter där både barn och vuxna deltar. Förvaltningen har renoverat ett antal lekplatser under 2020 och 
de är planerade och utformade ur genusperspektiv och tillgänglighetsanpassade. Belysning av gator, lek-
platser 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 Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som 
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transportmedel 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 eftersträvas. 
2020 var det 82 personer som ansökte om att få bli vintercyklist och av de sökande var det 19 kvinnor 
och 21 män som fick sin cykel vinterutrustad. 

Tekniska förvaltningen arbetar, i enlighet med Borås Stads riktlinjer, med kompetensbaserad rekrytering, 
vilket innebär att ett totalt fokus på kompetens hos de som söker arbete hos oss. Genom att arbeta 
strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande 
rekryteringsprocess säkerställs. 

5 Nämndens verksamhet 2 

5.1 Persontransporter 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 162 159 160 168 8 

Avgifter och övriga 
intäkter 13 919 15 291 14 150 12 056 -2 094 

Summa intäkter 14 081 15 450 14 310 12 224 -2 086 

Personal -18 048 -19 151 -20 689 -20 065 624 

Lokaler -1 025 -1 137 -1 204 -1 295 -91 

Material och tjänster -66 997 -71 048 -67 861 -65 499 2 362 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -86 070 -91 336 -89 754 -86 859 2 895 

Buffert (endast i 
budget)   -756  756 

Nettokostnad -71 989 -75 886 -76 200 -74 635 1 565 

Kommunbidrag 66 550 68 800 76 200 76 200 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -5 439 -7 086 0 1 565 1 565 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -5 439 -7 086 0 1 565 1 565 

Ackumulerat resultat      
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Resultatanalys 
Avdelningens nettokostnader uppgick år 2020 till 74 635 tkr (föregående år 75 886 tkr). Tilldelat nämnd-
bidrag uppgår till 76 200 tkr vilket medför ett bättre resultat gentemot budget med 1 565 tkr för år 2020. 
Nettokostnaderna har minskat med 1 251 tkr från föregående år. 

Personalkostnaderna har ökat något under 2020 med 914 tkr jämfört med 2019 bland annat beroende på 
ökad bemanning inom särskoleskjuts då antalet särskoleelever ökat. Under året har en medarbetare på 
beställningscentralen lagt en del av sin arbetstid på att fortsatt utbilda färdtjänstchaufförer, men kunnat 
rymmas inom den dagliga verksamheten då samtalen minskat med drygt en tredjedel jämfört med 2019. 

Färdtjänstresandet har minskat kraftigt under året då många dagverksamheter varit stängda och många 
har undvikit resor på grund av covid-19. Fordonen har då kunnat användas till andra transporttjänster 
för Borås Stad: körningar för 1 440 matleveranser till personer i riskgrupp samt 2 260 egentester för 
anställda inom kommunen. Därmed har kostnaderna för färdtjänsttrafik inte minskat i samma omfattning 
som antalet resor. Dessutom har färdtjänstresenärerna körts en och en för att kunna hålla avstånd i for-
donen. 

Färdtjänstens kostnader med taxifordon har ökat i samband med det nya avtalet 2019 då timpriset är 
högre under morgonens och eftermiddagens rusningstrafik, men trafiken har minskat mycket under 
2020 vilket då genererat lägre kostnader under året. Elevunderlaget inom särskoleskjutsen har ökat från 
cirka 100 elever år 2015 till närmare 140 elever år 2020. 

Persontransporter 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Budget (tkr) 58 100 59 300 61 650 64 200 66 550 68 800 76 200 

Utfall (tkr) 62 134 64 291 65 307 68 070 71 989 75 887 74 635 

Avvikelse -4 034 -4 991 -3 657 -3 870 -5 439 -7 087 1 565 

        

Antal resor 311 920 318 591 319 217 318 249 335 094 340 459 217 807 

förändring/antal resor 8 955 6 671 626 -968 16 845 5 365 -122 
652 

Kostnaden för bilpoolsverksamheten uppgår till 5 243 tkr och avser leasing av bilar, garage, tankning, 
skötsel, bokning och debitering av samtliga 53 bilpoolsbilar som används inom Borås Stads förvaltningar. 
Detta ger ett snitt per bil/månad på 8 243 kr inklusive bränsle, parkering med mera. Intäkterna hamnade 
på 3 687 tkr. Bilpoolen visar 2020 ett underskott med 1 556 tkr. 

5.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Persontransporter 71 989 75 887 76 200 74 637 -1 563 

Summa 71 989 75 887 76 200 74 637 -1 563 

5.4 Verksamhetsanalys 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Det är en allmän trend i hela riket att resandet ökar men inte under 2020 då covid-19 slog till. Att även 



Tekniska nämnden, Årsredovisning 2020 26(44) 

personer med funktionsnedsättning kan erbjudas och har möjlighet att resa mer än tidigare är naturligtvis 
både positivt och önskvärt. 

Antalet färdtjänstresor har ökat under många år men under 2020 minskade resorna kraftigt. Det utfördes 
217 807 resor jämfört med 340 459 resor under 2019 vilket är en minskning med 122 Även 652 resor 
eller drygt 36 %. 

 
Tekniska nämnden arbetar ständigt med att effektivisera verksamheten. En förändring som genomfördes 
2017 var att ta bort kontanthantering i fordonen vid färdtjänstresor och i stället fakturera samtliga resor 
i efterskott. Ett högkostnadsskydd finns inbyggt i faktureringssystemet motsvarande Västtrafiks taxa för 
månadskort. Förändringen har upplevts positivt från färdtjänstkunder och chaufförer som slipper 
kontanthanteringen. Varje månad skickas omkring 2 000 fakturor för dessa egenavgifter. 

Även för verksamheten riksfärdtjänst faktureras egenavgifterna, i likhet med färdtjänstens resor. Testet 
som gjordes 2019 föll väl ut och hanteringen kunde implementeras från januari 2020. Kostnaderna ham-
nar då på samma faktura som färdtjänstens egenavgifter vilket underlättar för kunderna. Riksfärdtjänst-
resorna ligger normalt på cirka 1 500 resor under året och antal resor brukar inte skilja nämnvärt mellan 
åren, förutom 2020 då det endast utfördes 389 resor på grund av covid-19. 

Befolkningen i Borås Stad ökar men antalet personer som beviljats färdtjänst under 2020 minskade för 
första gången på många år. 4 290 personer har färdtjänsttillstånd 2020 vilket är en minskning sedan 2019 
med 382 personer (4 672). Det är 922 personer under 65 år som har färdtjänsttillstånd. 

Personer med färdtjänsttillstånd åker gratis med ordinarie kollektivtrafik. Hur många resor som gjorts är 
dock inte möjligt att få fram ur kollektivtrafikens uppföljningssystem. Det finns underlag på hur många 
månadskort som hämtas ut men antalet resor som görs går inte att få fram. 

1 juni 2019 startade ett nytt trafikavtal inom färdtjänsten med fortsatt trafik för Sandarna Transport AB 
som fick cirka 80 % av trafiken med fasta fordon, resterande trafik går med Sverigetaxi. I enlighet med 
avtalet används fordon med högre miljökrav, där personbilarna och klass 4-fordonen drivs med biogas. 
Specialfordon kan få en miljöbonus om de körs på HVO-drivmedel. Under året har Tekniska nämnden 
betalat ut en miljöbonus motsvarande 1 200 tkr för perioden 1 juni 2019 - 31 maj 2020 då leverantören 
kört alla specialfordon på HVO 100. Det innebär då att alla fasta fordon körs fossilbränslefritt, vilket är 
mycket bra ur miljösynpunkt. Det är även nackskydd på alla rullstolsplatser, vilket tidigare inte var fallet, 
med ökad säkerhet som resultat. 

Under året har avdelningen fortsatt att utbilda nya chaufförer inom färdtjänst. Utbildningen är indelad i 
tre delar; bemötande och professionalitet, det lokala avtalet och en riktad del till de chaufförer som kör 
specialfordon för rullstolar. Syftet med utbildningen är att säkerställa kvalitén på färdtjänsten och servicen 
till kunderna. Efter avklarad utbildning erhåller chaufförerna ett certifikat som gäller i fem år. Utbild-
ningen har medfört väsentlig minskning av antalet klagomål. 
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Skolskjuts och särskoleskjuts 

Budgeten för skolskjuts ligger inom Grundskolenämnden. Borås Stad tog under 2020 fram ett nytt regel-
verk för skolskjuts med tillhörande tillämpningsföreskrifter vilket har förtydligat vad som gäller för skol-
skjutsresor. Skolskjutsenheten använder en programvara som skapar ruttberäkningar och därmed kan 
avståndsuppgifter mellan hem och skola säkerställas utan manuell handpåläggning. 

Under 2017- 2020 har verksamheten stabiliserat sig med rätt bemanning för att klara uppgifterna. Antal 
elever som åker skolskjuts har ökat under flera år. Det är ungefär 15 000 elever i Borås Stads grundskolor 
varav cirka 4 000 är berättigade till skolskjuts i någon form. Eleverna åker med upphandlad busstrafik, 
linjetrafik eller taxi. Även modersmålresor sker i stor omfattning och för de mindre barnen innebär detta 
oftast taxi till skolan som bedriver undervisningen. 

Det är en ökning av elever som åker taxi till och från skolan och det obligatoriska skolvalet kan troligtvis 
vara en bidragande orsak, då framförallt de mindre barnen inte blir beviljad resa med linjetrafiken utan 
får taxiresa. Det är fullt på vissa skolor och en del elever blir då placerade på annan skola, vilket då kan 
innebära fler taxiresor för de mindre barnen. Upplevelsen är också att det är en ökning av elever med 
växelvis boende. Det har varit en del problem med försenade skolresor med taxi under en period på 
hösten 2020 men det har blivit mycket bättre. 

Skolskjutsenheten har även hand om särskoleskjuts för grund- och gymnasieskolan med 13 egna mini-
bussar varav 7 är för rullstolstransporter. Verksamheten är placerad på Ramnaslätt. Antalet elever inom 
särskolan har ökat de senaste åren, från cirka 100 till närmare 140 elever vilket medfört att fler fordon 
har fått införskaffas under de senaste åren vilket då även medfört ökade kostnader. Till fler fordon krävs 
fler chaufförer vilket belastat budgeten ytterligare. 

Då antalet elever ökat kraftigt har det varit svårt att hantera särskoleskjutsresorna manuellt. Verksamheten 
har därför arbetat med digitalisering och infört samma system som för färdtjänstplanering för särskole-
skjutsresorna. Alla chaufförer har nu tillgång till surfplattor i fordonen där alla körningar tas emot. För 
att säkerställa att alla bokningar, ombokning och avbokningar hanteras korrekt har skolskjutsenheten 
anställt en planerare som arbetar med uppgiften. 

Diskussion med Grundskolenämnden pågår om att ha samma upplägg med beställare och utförare inom 
särskoleverksamheten som i den vanliga skolskjutsen. Idag när antalet särskoleelever blir fler så hamnar 
den ökade kostnaden inom Persontransportavdelningens ram utan att Tekniska nämnden kan påverka 
det. 

Bilpool 

Covid-19 har inneburit en mycket stor minskning i bokningarna då många tjänsteresor, hembesök med 
mera har ställts in och intäkterna har då minskat kraftigt. Bilarna leasas under en period på tre år och 
även om intäkterna minskar så finns kostnaderna kvar. 

Persontransportavdelningen driver en bilpool för kommunanställda med 53 fordon varav nio är eldrivna 
och det finns även ett antal elcyklar att boka. Det finns nu fem uppställningsplatser i Borås. Under hösten 
2020 startade en ny uppställningsplats i Simonsland med två fordon och i slutet av 2019 kunde fordonen 
på Mariedalsgatan och Saturnushuset sammanföras till det nya p-huset Vulcanus där nu totalt 17 fordon 
samlas. Att det är rätt antal bilar efter hur mycket de används på respektive uppställningsplats är viktigt 
och bokningsstatistiken följs upp kontinuerligt och året har då inneburit en kraftig minskning av bok-
ningarna. 

Under juni månad 2019 infördes elektroniska körjournaler i bilarna och det innebär att bilförarna inte 
behöver skriva manuella körjournaler utan körsträckan hamnar automatiskt i systemet. Detta underlättar 
och säkerställer relevant körstatistik för de olika förvaltningarna och 2020 är första året som statistik kan 
tas fram på hur långt bilarna rullar inom de olika förvaltningarna. 
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5.5 Verksamheten 2020 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och ska ha en hög tillgänglighet och 
service. 

• Personer med färdtjänsttillstånd får resa så ofta de behöver i den mån fordon finns tillgängliga. 
Trafiken går mellan klockan 05.30-24.00 på vardagar och fram till klockan 02.45 natt mot lördag 
och söndag. Service för personer med funktionsvariation ska vara likt andra invånare i Borås Stad.  

Beställningscentralen ska tillgodose behoven genom att ha öppet stora delar av dygnet. 

• Beställningscentralen är öppen vardagar 06-23, helger 07-23. Öppettider följs upp kontinuerligt 
för att tillgodose kundernas behov på bästa sätt. 

Tillgången på fordon ska vara anpassad till efterfrågan under dagen. 

• Alla färdtjänstkunder erbjuds en tid som i möjligaste mån tillgodoser kundens resebehov, fordo-
nen planeras efter olika aktiviteter i Borås Stad. 

Egenavgiften ska normalt motsvara den som tas ut i den ordinarie kollektivtrafiken. 

• Färdtjänsten har länge följt kollektivtrafikens prissättning för enkelbiljett. Då Västtrafik ändrat 
sin prismodell har färdtjänstens prissättning anpassats och följer fortfarande i det mesta kollektiv-
trafikens taxor. 

Vid resa utanför kommunen ansöker man om Riksfärdtjänst. Vid val av färdalternativ ska alltid det mest 
kostnadseffektiva färdsättet användas. 

• Ansökan ska vara handläggarna tillhanda 14 dagar innan resa för att maximera möjlighet till sam-
planering; val av det mest kostnadseffektiva transportsätt kan ges i samband med beslut. 

Det är krav på att miljöfordon ska användas för färdtjänsttransporter med personbil. 

• Med upphandlingen som trädde i kraft 1 juni 2019 ställs miljökrav på fordonen. Samtliga klass 1-
fordon ska drivas med bränslen som utgörs av maximalt 80 % fossila bränslen. Personbil och 
klass 4-fordon ska drivas med bränslen som utgörs av maximalt 20 % fossila bränslen. Utöver 
detta krav infördes ett bonusprogram. 

För att underlätta för färdtjänstkunderna erbjuds möjligheten att själv boka sin resa via Internet. 

• Då e-tjänsten samplanerar automatiskt vid bokningar har denna service pausats under 2020 då 
ensamåkning införts på grund av covid-19.  

6 Konsekvenser av coronaviruset 
Tekniska nämndens administrativa verksamhet har flutit på genom att i hög grad arbeta på distans, inklu-
sive digitala nämnd-och presidiemöten redan från mars månad. Digital signering av såväl presidiets som 
nämndens protokoll infördes under hösten för att undvika onödiga fysiska möten. Vissa inköp har gjorts 
för att underlätta digitala möten, såsom mötesutrustning för konferensrum såväl som headset för med-
arbetare. För att undvika belastningsskador har exempelvis extra skärmar, mousetrappers och underarms-
stöd köpts in till hemmakontoren; medarbetarna har även uppmanats att ta med sig kontorsutrustning 
hem såsom kontorsstolar och tangentbord. 

Gatuavdelningen erhöll lägre intäkter än budgeterat, uppskattningsvis 2 800 tkr. Cirka 1 300 tkr beror på 
minskade parkeringsintäkter och resterande del till följd av beslutet att befria restauranger och torghand-
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lare från kostnaden för markupplåtelse. I övrigt är gatuavdelningens verksamheter inte nämnvärt på-
verkade ekonomiskt av covid-19. 

För Park- och Skogsavdelningens verksamheter syns ökade transportkostnader på OSA-enheten på 
36 tkr till följd av arbetsplatsanpassningar för att minska risk för trängsel i fordonen. Kostnader för nya 
reflexvästar samt sprayfärg för Cityvärdarnas uppdrag att hjälpa till vid influensavaccination samt upp-
mana allmänheten att hålla avstånd i centrum finns också noterade. För Naturvårdsenheten balanserar 
ökade intäkter för ställplatsuthyrning ökade kostnader för utsättning av fisk till följd av att fler människor 
vistas utomhus och nyttjar anläggningar för friluftsliv och fiske. Världsmarknadsläget för rundvirke är 
mycket svårbedömt till följd av minskad orderingång till exporterande industri, vilket på sikt troligtvis 
påverkar leveransvirkespriserna negativt för Skogsenheten men hittills räknar enheten med att leverera 
enligt budget. Parkverksamheten är ekonomiskt inte påverkad av covid-19. 

Persontransportavdelningen är den avdelning inom Tekniska nämndens verksamheter som ekonomiskt 
påverkats mest av covid-19. Färdtjänsten fått minskade intäkter genom egenavgifterna men även min-
skade kostnader för taxifordonen. I mars minskade resandet markant men då ensamåkning infördes inne-
bar det att större delen av fordonskapaciteten ändå nyttjades. En del utav överkapaciteten som fanns 
kunde, i samverkan med andra nämnder, nyttjas för andra transporttjänster för att bibehålla kvalitet och 
personal hos leverantören. Det som Persontransportavdelningen arbetat med under året har varit hem-
leverans av matkassar till personer i riskgrupp samt transporter av egentester för medarbetare i Borås 
Stad. För samordning av egentester arbetar en person på heltid, och nio chaufförer har specialutbildats 
för denna arbetsuppgift. Under sommarmånaderna nyttjades cirka hälften av fordonskapaciteten. 

Bilpoolens intäkter har minskat markant genom minskad uthyrning då många möten, kurser och hem-
besök ställts in, men fordonskostnaderna finns kvar. Bedömningen är att majoriteten av bilpoolens 
underskott på intäktssidan beror på covid-19. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Extra IT-utrustning för digitala möten samt hemmakontor -93 

Minskade parkeringsintäkter -1 300 

Inga intäkter för markupplåtelser för torghandel och 
uteserveringar 

-1 500 

Ökade transportkostnader för OSA-verksamhet -39 

Ökade intäkter ställplats husbil +15 

Ökad kostnad för isättning av fisk -15 

Minskade kostnader för riksfärdtjänst +1 000 

Minskade intäkter egenavgifter inom färdtjänst -750 

Minskade kostnader för färdtjänsttrafik +4 000 

Kostnader för taxifordon nyttjade för matkassar och 
egentester, samt extra sanering 

-2 429 

Ökade personalkostnader Beställningscentral för samordning 
matkassar och egentester 

-158 

Minskade intäkter bilpool -1 350 

Summa -2 619 
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7 Verksamhetsmått 

7.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

7.1.1 OSA 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärder 

56 61 65 63 

7.1.2 Antal dagsverken 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Dagsverken totalt 10 320 12 465 11 885 11 336 

7.1.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Skogsarbete skogsenheten 256 865 1 000 968 

Skogsarbete parkenheten 1 332 1 265 1 500 1 412 

Smide Kyllared 404 456 500 485 

Snickeri Kyllared 624 995 700 717 

Ramnaparken 628 1 135 800 719 

NR Torpanäset 77 285 200 352 

NR Rya åsar 1 115 1 037 1 000 886 

NR Vänga mosse 11 220 50 59 

NR Älmås 35 80 50 185 

Övriga reservat 725 184 600 318 

Fornvård 60 62 80 91 

Naturvård 561 700 600 477 

Fiskesjöar 63 510 350 252 

Spår och leder 305 390 300 244 

Utbildning 198 170 150 119 

Övriga arbeten 51 785 500 446 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Grundskoleförvaltningen  0 100 50 

Förskoleförvaltningen  0 100 110 

Lokalförsörjningsförvaltningen 506 912 700 581 

Hofsnäs gården vaktmästeri 1 099 568 400 442 

Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen 

618 605 800 807 

Borås Djurpark 1 652 1 241 1 700 1 616 

Dagsverken totalt 10 320 12 465 11 885 11 336 

7.2 Skogsdrift 

7.2.1 Skogsdrift 

7.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Av skogsinnehavet 
är produktiv 
skogsmark (ha) 

9 500 9 500 9 500 9 500 

Varav avsatt till 
naturvård (ha) 

2 500 2 500 2 500 2 500 

Varav 
naturreservat (ha) 

1 000 950 950 950 

7.2.2 Avverkning 

7.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Avverkning totalt 
(m³ fub) 

30 950 35 100 38 500 35 600 

7.2.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Slutavverkning (m³ 
fub) (1) 

19 650 21 100 23 100 21 000 

Gallring (m³ fub) 
(2) 

9 800 8 000 13 000 12 100 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Övrig avverkning 
(m³ fub) 

1 500 3 000 2 400 2 500 

7.2.3 Avverkning exkl. OSA 

7.2.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Avverkad volym 1 
och 2 (m³ fub) 

29 450 32 100 36 100 33 100 

Intäkt kr per 
avverkad (m³ fub) 

631 625 555 529 

Kostnad kr per 
avverkad (m³ fub) 

280 264 303 265 

Avverkningsnetto 
(kr/m³ fub) 

351 361 252 264 

Nettointäkt 
skogsbudget hela 
verksamheten 
(kr/m³ fub) 

211 206 156 179 

7.2.4 Flisproduktion 

7.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Flisad volym (m³s) 9 300 12 500 10 000 9 600 

7.2.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Intäkt flis (kr/m³s) 165 180 170 164 

Kostnad flis 
(kr/m³s) 

121 100 96 104 

Nettointäkt flis 
(kr/m³s) 

44 80 74 60 
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7.2.5 Övrig verksamhet 

7.2.5.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal jaktarrenden 61 61 61 61 

Utarrenderad 
jaktmark (ha) 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Intäkt jaktarrenden 
(kr/ha) 

46 59 50 59 

Askåterföring (ha) 0 0 10 0 

7.3 Naturvård 

7.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Sålda 
kommunfiskekort 

216 187 210 265 

Sålda dagkort i 
regnbågsvattnen 

2 666 2 872 3 000 3 626 

Båtkort totalt 1 071 1 035 1 100 1 302 

Spriden 
kalkmängd (ton) 
totalt 

2 291 2 178 2 363 2 298 

Förvaltade spår- 
och leder (km) 

106 106 106 106 

Total förvaltad 
areal naturreservat 
(ha) 

1 401 1 401 1 401 1 401 

Naturvårdsbete 
(ha) 

74 74 77 83 
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7.4 Väghållning 

7.4.1 Väghållning, driftkostnader 

7.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Kostnad 
kronor/invånare 
och dag 

1,76 1,63 1,55 1,52 

7.4.2 Huvudgator 

7.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Huvudgator (km) 76 76 76 76 

Vinterväghållning 
(kr/m²) 

25,91 23,78 21,84 19,26 

Övrigt underhåll 
(kr/m²) 

26,19 31,69 24,57 29,88 

7.4.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Vinterväghållning 
(kr/m) 

218,21 200,27 183,95 162,17 

Övrigt underhåll 
(kr/m) 

220,53 266,83 183,97 251,64 

7.4.3 Lokalgator 

7.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Lokalgator (km) 241 254 252 257 

Vinterväghållning 
(kr/m²) 

5,66 3,23 6,16 2,17 

Övrigt underhåll 
(kr/m²) 

10,68 10,66 9,84 10,5 
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7.4.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Vinterväghållning 
(kr/m) 

37,2 20,79 39,68 13,95 

Övrigt underhåll 
(kr/m) 

70,23 68,61 63,39 67,4 

7.4.4 Vägföreningsvägar 

7.4.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Vägföreningsvägar 
(km) 

168 168 168 168 

Övrigt underhåll 
(kr/m²) 

5,33 3,61 5,99 6,93 

Enskilda vägar 
med statligt bidrag 
(km) 

265 285 270 271 

Enskilda vägar 
med kommunalt 
bidrag (km) 

177 174 190 176 

7.4.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Vinterväghållning 
(kr/m) 

44,3 32,34 18,57 21,75 

Vinterväghållning 
(kr/m²) 

7,13 5,2 2,99 3,5 

Övrigt underhåll 
(kr/m) 

33,12 22,45 37,2 43,04 

7.4.5 Beläggningsunderhåll 

7.4.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Belagd volym (m²) 211 244 179 846 181 000 145 224 

Del av total yta (%) 6,5 5,4 5,5 4,4 

Kostnad (kr/m²) 105 114 105 113 
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7.4.6 Trafikbelysning 

7.4.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal lampor (st.) 19 175 19 175 19 200 19 175 

Energiförbrukning 
(MWh) 

7 371 7 137 7 200 6 630 

7.4.7 Trafikolyckor 

7.4.7.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal olyckor med 
personskador 

621 396 0 262 

Dödade 1 3 0 3 

Svårt skadade 11 11 0 4 

Lindrigt skadade 570 292 0 211 

7.4.8 Diverse uppgifter 

7.4.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal P-tillstånd för 
funktionshindrade 

583 605 600 617 

Utfärdade 
nyttokort (st.) 

83 55 75 74 

Boendeparkering 
(antal tillstånd) 

680 688 700 778 

7.4.8.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Fordonsvrak (st.) 90 81 300 110 
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7.5 Park 

7.5.1 Ytor 

7.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Perenna 
planteringar (m²) 

3 300 3 900 4 900 4 960 

Total planterad 
yta (m²) 

65 683 65 600 65 800 65 700 

Kulturparker (m²) 1 541 000 1 557 000 1 575 000 1 583 000 

Naturparker (m²) 8 532 000 8 693 000 8 612 000 9 369 000 

Total parkareal 
(ha) 

1 007 1 025 1 019 1 095 

Parkyta per capita 
(m²/capita) 

89,8 90,8 90,8 96,5 

7.5.2 Inventarier i parkmark mätt i antal 

7.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal lekplatser 
(st.) 

162 162 162 163 

7.5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Blomsterlökar (st.) 110 000 45 000 60 000 44 000 

Vårblommor (st.) 25 000 29 000 30 000 25 000 

Sommarblommor 
(st.) 

34 469 37 000 45 000 32 650 
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7.5.3 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och 
administrationskostnader 

7.5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Kulturparker 
(kr/m²) 

8,39 11,08 17,24 17,34 

Naturparker (kr/m²) 0,19 0,2 3,15 2,93 

Parkkostnad per 
capita (kr/capita) 

217 236 242 242 

Total parkkostnad 
(kr/m²) 

2,4 2,6 2,67 2,51 

7.6 Persontransporter 

7.6.1 Färdtjänst 

7.6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal 
färdtjänsttillstånd 

4 606 4 672 4 600 4 290 

Antal kvinnor 3 068 3 098 3 100 2 869 

Antal män 1 538 1 574 1 500 1 421 

Antal tillstånd/1000 
invånare 

42 41 41 38 

Antal tillstånd under 
65 år 

975 987 950 922 

Antal färdtjänstresor 335 094 340 459 360 000 217 807 

Kostnad per resa 
(kr) 

184 187 176 278 

Antal 
särskoleskjutsfordon 

12 13 13 13 

Antal bilar i bilpool 42 56 57 53 

Kommentar Görs löpande 
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8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

VÄGHÅLLNING    

Beläggningsunderhåll 8 500 8 526 -26 

Program för tillgänglighet 1 000 1 004 -4 

Re-investering gatubelysning 1 000 1 834 -834 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 4 000 4 627 -627 

Kabelskåp 2 000 1 527 473 

Borås Flygplats 500 486 14 

    

PARKVERKSAMHET    

Lekplatser/mötesplatser 5 000 5 189 -189 

Grönområdesplan 1 000 1 009 -9 

Diverse mindre parkinvesteringar 3 000 3 287 -287 

Ramnasjön 0 -60 60 

Summa 26 000 27 429 -1 429 

Analys 
Beläggningsunderhåll 

Beläggning av asfalt utfördes tidigare inom ramen för driftbudgeten. Från och med år 2015 utförs års-
programmet för asfaltsbeläggningar som investering. De omfattande fibergrävningarna som pågått över 
hela kommunen innebär svårigheter kommande år att planera så att uppgrävning av nyasfalterade gator 
undviks. Det är nödvändigt att ta höjd för ett mer omfattande beläggningsprogram framöver då återställ-
ningsersättningen för utförda schakter i gatunätet inte kommer att täcka kostnaden om behov av om-
läggning av hela gatubredden erfordras på grund av upprepade schakter i gatan. Beläggningsarbeten har 
under året utförts till en kostnad av 8 527 tkr. Tillgänglig budget har varit 8 500 tkr. 

Program för tillgänglighet 

Inom anslagna medel för Program för tillgänglighet har tillgänglighetsanpassning av lekplatser, busshåll-
platser och gångbanor utförts under 2020. Av tillgängliga medel på 1 000 tkr har 1 004 tkr upparbetats 
under året. 

Reinvestering gatubelysning 

Under 2020 har förnyelse av gamla kablar och stolpar på Tingsgatan, Hornsgatan och Vasabergsgatan 
utförts. Större kabelfel längs Magasinsgatan och i Ramnaparken med utbyte av kablar och stolpar har 
också belastat projektet. Totalt 1 700 m kabel och 50 stolpar har bytts ut under året vilket resulterat i att 
1 834 tkr har upparbetats vilket innebar ett överskridande av 834 tkr jämfört med budget. 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 

Under 2020 har större armaturbyten gjorts i Dalsjöfors, Sjömarken, Gånghester, Målsryd och på Kristine-
berg. Totalt har cirka 2 000 armaturer bytts ut och energiförbrukningen minskat med 370 000 kWh. 
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Armaturer på enskilda gator och platser såsom Södra Torget, Tingsgatan, Hornsgatan och Vasabergs-
gatan har också bytts ut. Upparbetade medel uppgick till 4 627 tkr vilket är 627 tkr högre än budget. 

Borås Flygplats 

Förutom driftbidraget som Tekniska nämnden årligen ger till Borås Flygplatsförening har flygklubbarna 
pekat på ett reinvesteringsbehov för anläggningen som inte går att tillgodose med driftbidrag. I Tekniska 
nämndens investeringsbudget har därför inrättats ett årligt anslag på 500 tkr. Under 2020 har insatser 
gjorts för flygsäkerhetshöjande åtgärder såsom justering av sättningar i dräneringsdike och grässtråk, nytt 
slitlager på stationsplattor och de äldsta taxibanorna. Utförda åtgärder har kostat 486 tkr av tillgängliga 
500 tkr. 

Lekplatser/mötesplatser 

Under det gångna året har tio befintliga lekplatser renoverats från grunden; samtliga lekplatser som reno-
verats under året är tillgänglighetsanpassade. Gestaltning, projektering och planering har skett i egen regi 
och ansvarig entreprenör för projektet har varit Servicekontoret. 

Följande lekplatser har genomgått en renovering från grunden: 

• Polonäsgränd (nr 72) på Brotorp med temat ”Hokus Pokus” 
• Asklandaparken (nr 105) i Fristad med temat ”Hokus Pokus” 
• Pionvägen (nr 127) i Dalsjöfors med temat ”Drakexpedition” 
• Ängsgården (nr 51) i Brämhult med temat ”Drakexpedition” 
• Ingeltorpsvägen (nr 115) i Bredared med temat ”Pollinering” 
• Visthusparken (nr 77) på Kristineberg med temat ”Pollinering” 
• Ekebergsgatan (nr 130) i Rångedala med temat ”Fåglar” 
• Völundsparken/Tjavleparken (nr 74) på Hedvigsborg med temat ”Fåglar” 

Följande lekplatser har flyttats ifrån nuvarande läge och därefter renoverats från grunden: 

• Blåklintsvägen (nr 150) i Sandhult flyttades på grund av planerad exploatering och försäljning av 
kommunala villatomter. Arbetet fick prioriteras upp efter önskemål ifrån Mark och Exploatering, 
Stadsledningskansliet. 

• Majorslunden (nr 85) på Göta flyttades på grund av vattensjuk mark. Lekplatsen uppfördes istället 
där det för några år sedan fanns en mindre lekplats i samma park. 

I samband med lekplatsrenoveringarna har parkvägar förbättrats, skogsområden röjts, papperskorgar och 
bänkbord bytts ut samt träd och buskar planterats i anslutning till lekplatserna. Målet i arbetet är att vid 
en och samma insats utföra mindre förbättringsåtgärder för att förbättra lekvärdet, tryggheten och upp-
levelse av det större gröna rummet som lekplatsen är belägen i. 

Grönområdesplanen 

Vid fågelkolonin i Ramnaparken har arbetet med att utveckla platsen framför fågelkolonin startats med 
markarbeten och anläggningen av en trappa. Arbetet kommer enligt plan att slutföras under 2021. 

Karpdammen har under året fått ett nytt staket längs med dammfästet som renoverades 2019. 

Arbetet med att förbättra miljön runt Ansgars damm har startas upp med röjningar av ett mindre skogs-
område, städning av parken runt dammen samt rivning av äldre staketstrukturer. Under 2021 kommer 
två mötesplatser att anläggas med möjlighet till att grilla vid den ena mötesplatsen, samt att ett lusthus 
kommer att uppföras på motsatt sida av dammen. 

Ett antal vägsträckningar har renoverats i samband med andra projekt i bland annat: 

• Gambaparken, Hestra 
• Hestraklint 
• Blåklintsvägen, Sandhult 

Arbetet med projektet iTree som samordnats av SLU har avslutats. Rapporten kommer att redovisas 
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under våren 2021 och ingå som underlag för fortsatt utveckling i det kommande styrdokumentet Träd-
plan. 

Diverse mindre parkinvesteringar 

I Sinnenas park har planteringarna och belysningen i parken färdigställts. Flertalet nya bänkar har place-
rats ut och projektet avslutades under hösten 2020. 

Från Sven Eriksonsgatan in till isbanan och Orangeriet i Stadsparken har parkvägen belagts med gatsten 
för att vägen ska klarar slitaget ifrån varutransporter till och från restaurangverksamheten i Orangeriet. 

Träd har planterats längs med Vindelgatan tillsammans med Borås Kommuns Parkerings AB i samband 
med nyanläggning av två parkeringsplatser. I Viskaslänten och Majorslunden har fyra respektive tre pelar-
ekar planterats. Ekarna flyttades från rondellen i korsningen Göteborgsvägen/Älvsborgsleden i samband 
med projektet för prioriterad framkomlighet för kollektivtrafik längs med Göteborgsvägen. 

Följande trappor har renoverats under året: 

• Näverstigen 
• Lindormsgatan 
• Tullaliden 
• Vasastigen 

Till vinterns julbelysningsprogram har belysning runt isbanan i Stadsparken uppförts samt att en utav två 
lindar vid P A Halls terrass har fått belysning uppsatt i kronan. Under 2021 kommer belysning även sättas 
upp i den andra linden. 

I Annelundsparken har satsningar gjorts på ett nytt staket ovanför Pionterrassen samt tillgänglighets-
anpassningar vid toaletten vid lekfortet. 

Ramnasjön 

Statsbidrag (LONA) har erhållits för att tillsammans med Borås Energi och Miljö AB utreda vatten-
kvalitén samt till- och frånflöden till sjön. Arbetet kommer påbörjas under 2021. Bidraget kommer att 
tilldelas staden under tre års tid till ett belopp om totalt 310 tkr. Under 2020 tilldelades staden 60 tkr. 

Under 2021 och 2022 kommer nya bryggor, ett fågeltorn samt flytande öar som renar vattnet att uppföras 
i och omkring Ramnasjön. 

8.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

VÄGHÅLLNING        

Attraktiv Stad  6 074 1 614 4 460 4 460  2 

Diverse mindre gatu- 
och broarbeten  12 915 8 308 4 607 4 607  2 

Gång- och cykelvägar  13 801 15 567 -1 766 -1 766  2 

varav 
byggbonusanslag   363     

Kollektivtrafik  10 990 7 359 3 631 3 631  2 

varav 
byggbonusanslag   7 087     

Upprustning 
centrummiljöer  6 343 439 5 904 5 904  2 
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Ny Nybro 44 000 31 647 1 691 29 956 29 956 44 000 2 

Promenadstråk utmed 
Viskan  3 046 -1 880 4 926 4 926  2 

DRIFT) Bullersanering  0 0 0 4 539  2 

        

PARKVERKSAMHET        

Kronängsparken 18 000 10 433 368 10 065 10 065 18 000 1 

Fristads nya 
Stationspark 6 000 3 000 0 3 000 3 000 6 000 1 

Summa 68 000 98 249 40 916 64 783 69 322 68 000  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
I tabellen ovan ingår delar (investeringar) som hör till "Byggbonusprojekt". Total sammanställning för 
både drift och investeringar redovisas nedan. 

 
Attraktiv stad 

Från anslagna medel under 2020 har 1 614 tkr nyttjats till julbelysning enligt framtagen plan inför 400-
års jubiléet och fortsatt projekteringsarbete för platsbildningen vid kvarteret Eko 10 bakom gamla posten-
huset. Tillgänglig budget var 6 074 tkr. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 

Inom ramen för anslagna medel har trafiksäkerhetsåtgärder, ombyggnad av kollektivtrafikhållplatser och 
gångbanor utförts under året. Arbetet med att ersätta det signalreglerade övergångsstället på Fristads-
vägen vid Sjöbo Torggata med en gångöverfart har slutförts under året. Vidare har ny taxistation vid 
resecentrum anlagts, komplettering av bullerskärmar utförts i samband med byggnationen av Leos Lek-
land i Knalleland. Projektering och byggnation utfördes på uppdrag av Lokalförsörjningsnämnden vid 
Björkängsrondellen för att höja kapaciteten på Klinikvägen vilket var ett krav från Västfastigheter för att 
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staden skulle kunna utöka skolverksamheten på Björkängsskolan. 

Av tillgängliga medel på 12 915 tkr har 8 308 tkr upparbetats. Statsbidrag för denna projektgrupp har 
erhållits med 100 tkr. 

Gång- och cykelvägar (GC) 

Cykelbanor har under året byggts ut längs Sjunde Villagatan, Söderbrogatan, Järnvägsgatan, Enedalsgatan, 
Kransvägen, Brahegatan samt Döbelnsgatan. Utbyggnad har färdigställts längs Brämhultsvägen mellan 
Vedensgatan och Fjärde Villagatan. En väderskyddad cykelparkering har anlagts vid stationen i Knalle-
land. Under Centralbron vid Resecentrum har ansökan om bidrag från Klimatklivet för att anlägga en 
cykelparkering beviljats 

Av anslagna medel för GC-vägar på 13 801 tkr upparbetades 15 567 tkr, varav 363 tkr utgör byggbonus-
anslag. Statsbidrag för denna projektgrupp har erhållits med 1 919 tkr. 

Kollektivtrafik 

Av tillgängliga medel på 10 990 tkr har 7 359 tkr nyttjats. Ombyggnad av busshållplatser har utförts ut-
med linje 2. Utmed Kungsgatan gjordes utbyte av hela trafiksignalanläggningen 2019 då tidigare styr-
utrustning inte medgav införande av RAKEL-system för bussprioritering som varit Västtrafiks önskemål. 
Under 2020 utfördes intrimning av anläggningen och översyn av detektorslingorna i vägbanan. 

Framkomlighet för kollektivtrafiken har varit ledstjärna för ombyggnadsarbetena längs Göteborgsvägen. 
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Sandlidsgatan/Industrigatan har utförts liksom busskörfält på ömse 
sidor av cirkulationsplatsen. Arbetena slutfördes under 2019. Under 2020 påbörjades projektering av 
etapp 2 mellan Tullamotet och Särlaskolan som kommer att färdigställas under våren 2021. Inom an-
slagna medel för byggbonus fanns totalt 12 000 tkr tillgängliga, alla medel har nu nyttjats för utförda 
åtgärder. 

Statsbidrag för denna projektgrupp har erhållits med 3 259 tkr. 

Upprustning centrummiljöer 

Ombyggnation av Sjöbo Torg som utfördes 2019 följdes av markkomplettering och belysningsarbeten 
under 2020. 

439 tkr av tillgängliga medel på 6 343 tkr har nyttjats under året. 

Ny Nybro 

Projektering inför utbytet av Nybron har gått vidare med utökade utredningar i form av miljökonsek-
vensbeskrivning och geotekniska utredningar efter att Länsstyrelsen tidigare beslutade om utökat samråd. 
I slutet av året sändes ansökan om vattenverksamhet in till Mark- och miljödomstolen för prövning. 

Av tillgängliga medel under 2020 på 31 647 tkr har 1 691 tkr nyttjats. 

Promenadstråk längs Viskan 

Sista etappen av investeringsprojektet Promenadstråk utmed Viskan projekterades och beställdes i slutet 
av året. Under 2021 kommer utbyggnad av delen från kvarteret Kamelian till badhusrondellen att utföras. 

Av tillgängliga medel under 2020 på 3 046 tkr har 1 133 tkr nyttjats för projektering. Under året har det 
inkommit ersättning för tidigare utförda arbeten längs Viskanpromenaden vid Pallas med 3 013 tkr. 
Sammantaget kommer 4 926 tkr att finnas tillgängliga för byggnation under 2021. 

Kronängsparken 

Under 2020 har förstudien för parken avslutats och övergått till projektering. Upphandlad landskaps-
arkitekt har tagit fram underlag enligt beställning för ett upphandlingsförfarande. 

Detaljplanen för området försenades cirka 1 år och antogs först 2020-06-01 vilket föranlett att projektet 
som helhet har försenats. Tillsammans med AB Bostäders planerade byggnation inom samma detaljplan 
och förändringar av verksamheten i Norrbyhuset inleddes under hösten 2020 nya samtal för att samordna 



Tekniska nämnden, Årsredovisning 2020 44(44) 

projektet som helhet. Under 2021 är målet satt till att gå ut med en upphandling för park- och idrotts-
ytorna inom detaljplanen för Kronängsparken, förutsatt att anslutande projekt i och omkring parken 
löper på enligt samma tidsplan. 

Av tillgängliga meder under 2020 på 10 443 tkr har 368 tkr nyttjats. 

Fristads nya Stationspark 

Under vårvintern 2020 genomfördes röjningsarbeten i området för den tilltänkta parken. Trafikverkets 
planer för att uppföra en tunnel för gång- och cykeltrafik har skjutits på framtiden vilket inneburit att 
projektet med att utveckla den nya stationsparken sydväst om spårområdet står still. Under 2021 är målet 
att starta projekteringen men det styrs av att Trafikverket kommunicerar ett datum som de avser hålla för 
deras del av projektet. Att uppföra en parkanläggning innan en tunnel för gång- och cykeltrafik är på plats 
är inte en väg framåt på grund av att grundläggningen för tunneln påverkar minst 1/4 av parkens yta. 

Av tillgängliga medel under 2020 på 3 000 tkr har 0 tkr nyttjats. 
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