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Dnr 2014/KS0854 304

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2013
uppdraget att ta fram en energi- och klimatplan för Borås
Stad. Uppdraget har sedan anpassats till Borås Stads riktlinjer för styrdokument och är numera en strategi. Energioch klimatstrategin med bakgrundsrapport och Borås
Stads miljömål uppfyller lagkravet att varje kommun ska
ha en energiplan. Energi- och klimatstrategin har varit på
remiss. Det har kommit 18 svar från kommunkoncernen
och nio från externa organisationer. Remissvaren var i
stora drag positiva. Strategin har till viss del reviderats
efter remissen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta Energi- och klimatstrategi för Borås Stad med
följande justeringar:
- Sista två meningarna på sidan 6 utgår och ersätts
av ”Det finns lokal, småskalig och förnyelsebar
elproduktion i Borås Stad och den småskaliga elproduktionen är betydande eftersom det finns många
små elproducenter.”

- På sidan 8, under ”Minska klimatavtrycket från
byggnader”, ska Lokalförsörjningsnämnden stå som
ansvarig tillsammans med de kommunala bostadsbolagen eftersom skrivningen avser kommunens
fastighetsbestånd. Miljö- och konsumentnämnden
utgår därför.
- Sidan 9, under ”Skapa förutsättningar för ökad
lokal energiproduktion” ska parentesen i första
stycket utgå.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till
förmån för sitt yrkande att meningarna ”Istäcket i Arktis
minskar och glaciärer försvinner. Det är en av många effekter vi idag ser av den globala uppvärmningen” stryks.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Bengt Himmelmann
Kommunalråd Enhetschef
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Från Miljö- och konsumentnämnden
Protokollsutdrag 2015-06-25

§ 90
Energi- och klimatstrategi
för Borås Stad
Ärendet
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2013
uppdraget att ta fram en energi- och klimatplan för Borås
Stad. Uppdraget har sedan anpassats till Borås Stads
riktlinjer för styrdokument och är numera en strategi.
Energi- och klimatstrategin med bakgrundsrapport och
Borås Stads miljömål uppfyller lagkravet att varje kommun ska ha en energiplan. Energi- och klimatstrategin har
varit ute på remiss och har därefter redigerats. Detta är ett
slutgiltigt förslag som efter antagande i Miljö- och konsumentnämnden ska skickas vidare till Kommunstyrelsen.
Ärendet har beretts i en politisk styrgrupp bestående
av: Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M), Anita
Persson (V), Karl-Eric Nilsson (C), Per Månsson (M) och
Johan Dahlberg (S).

användningen av fossila bränslen leder till koldioxidutsläpp.” ersätts med ”Produktion av förnyelsebar energi
(exempelvis fjärrvärme, kraftvärme, biogas, solenergi,
vindkraft) behöver ökas eftersom användningen av fossila
bränslen kan leda till ökade koldioxidutsläpp.”
Cristina Nichta (S) yrkar att nämnden ska anta förvaltningens förslag i sin helhet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på
Marcus Nilsens ändringsyrkande och finner att nämnden
avslår yrkandet.

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Energi- och
klimatstrategin för Borås Stad och skickar den till Kommunstyrelsen för fastställande.

Reservation
Beslutsunderlag

Mot beslutet reserverar sig Marcus Nilsen till förmån för
sitt eget förslag.

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 juni 2015.
Beslutet skickas till:

Yrkande
Marcus Nilsen (FP) yrkar att meningen ”Elproduktion
från vindkraft finns i kommunen” på sidan 7 i strategin
stryks och att meningen på sidan 11 i strategin ”Produktion av förnyelsebar energi (exempelvis fjärrvärme, kraftvärme, biogas, solenergi, vindkraft) behöver öka eftersom
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Från Miljöförvaltningen
2015-06-20

Tjänsteskrivelse

Energi- och klimatstrategi
för Borås Stad
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Energi- och
klimatstrategin för Borås Stad och skickar den till Kommunstyrelsen för fastställande.

Ärendet
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2013 uppdraget att ta fram en energi- och klimatplan för Borås Stad.
Uppdraget har sedan anpassats till Borås Stads riktlinjer
för styrdokument och är numera en strategi. Energi- och
klimatstrategin med bakgrundsrapport och Borås Stads
miljömål uppfyller lagkravet att varje kommun ska ha en
energiplan. Energi- och klimatstrategin har varit ute på
remiss och har därefter redigerats. Detta är ett slutgiltigt
förslag som efter antagande i Miljö- och konsumentnämnden ska skickas vidare till Kommunstyrelsen. Ärendet har
beretts i en politisk styrgrupp bestående av: Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M), Anita Persson (V), Karl-Eric
Nilsson (C), Per Månsson (M) och Johan Dahlberg (S).

Miljöförvaltningens utredning
Energi- och klimatstrategin innehåller en framtidsbild, där
energi och fysisk planering kopplas ihop. Framtidsbilden
har målår 2035 och utgår från arbetet med Borås Stads
översiktsplan. I strategin finns också mål för minskning av
koldioxidutsläpp och energieffektivisering som har målår
2020. Målen tillsammans med beskrivningen av nuläget
ger oss ett antal utmaningar för framtidens arbete. Strategierna visar oss hur vi ska möta utmaningarna och närma
oss framtidsbilden. Sist i strategin beskrivs hur Energi- och
klimatstrategin ska följas upp.
Energi- och klimatstrategin med bakgrundsrapporten utgör
tillsammans med Borås Stads miljömål den energiplan som
lagen om energiplanering kräver att alla kommuner har.
Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell Miljöchef
Susanne Arneborg Energisamordnare
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Energi- och
klimatstrategi
Vi ska vara en ledande
miljökommun!

Istäcket i Arktis minskar och glaciärer försvinner. Det är en av många effekter vi idag ser
av den globala uppvärmningen. Borås Stad har stora möjligheter att påverka de lokala
klimatutsläppen och kan därmed dra sitt strå till den globala stacken och vara en förebild.
Borås har länge arbetat för minskade klimatutsläpp och vi kan se resultat i form av en
minskning av koldioxidutsläppen från energianvändningen med 40 procent från 1990. Det
är vi stolta över, men arbetet med att minska klimatutsläppen behöver intensifieras.
Borås Stads organisation minskar sina klimatutsläpp liksom boråsarna. Det visar exempelvis
minskningen av oljeanvändningen för uppvärmning av bostäder med 98 procent. Boråsarna
har i hög grad varit delaktiga i arbetet och behövs även i fortsättningen, i allt från klimatsmart konsumtion till ökad produktion av förnybar energi.
Arbetet med att ta fram Energi- och klimatstrategin har skett tillsammans med översiktsplanearbetet eftersom energianvändningen är beroende av hur vi bygger i och runt vår
stad. En medborgardialog har genomförts på 13 platser i kommunen, för att lyssna av hur
boråsarna vill ha framtidens Borås.
Borås Stads övergripande dokument Borås 2025 – Vision och strategi förtydligas i Energioch klimatstrategin med åtta strategier som ska leda oss till det klimatsmarta samhället.
Energi- och klimatstrategin innehåller en framtidsbild där energi och fysisk planering
kopplas ihop. Framtidsbilden har målår 2035 och utgår från arbetet med Borås Stads
översiktsplan. I strategin finns också mål för minskning av koldioxidutsläpp och energi
effektivisering som har målår 2020. Målen tillsammans med beskrivningen av nuläget
ger oss ett antal utmaningar för framtidens arbete. Strategierna visar oss hur vi ska möta
utmaningarna och närma oss framtidsbilden.

Energi- och klimatstrategi 5
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Framtidsbild 2035
– fokus energi och klimat
Borås Stad är en ledande miljökommun som har växt och fortfarande växer.
Boråsarna är väl medvetna om hur de kan minska sina klimatutsläpp genom minskad
och medveten konsumtion, bra transportval och smart energianvändning. De kommunala förvaltningarna och bolagen är en förebild i arbetet med att effektivisera energianvändningen både för byggnader och transporter. Boråsarna och många andra aktörer i
kommunen bidrar i arbetet mot det hållbara samhället.
Borås är en tät och funktionsblandad stad. Det ger invånarna möjlighet att lätt transportera
sig till fots eller på cykel, eftersom den dagliga servicen finns inom bekvämt avstånd i
den egna stadsdelen. Det är nära till det mesta och Borås stadskärna kännetecknas av ett
levande stadsliv med bilfria gaturum som fungerar som mötesplatser. Stadslivet med bilfria
gaturum finns även i stadsdelarna och i orterna.
Förtätningen i orterna har gjort det möjligt att bevara och utveckla service lokalt. Det
finns även goda möjligheter att transportera sig med kollektivtrafik mellan orten och Borås
tätort. Servicen i orterna har även minskat resorna för de som bor på landsbygden eftersom
den dagliga servicen finns lokalt.
Kollektivtrafiken är strukturbildande för bebyggelseutvecklingen vilket innebär att bebyg
gelseutvecklingen och kollektivtrafiken hänger ihop. I strategiska lägen finns det bytes
punkter som gör det möjligt att ställa bilen och smidigt transportera sig med buss, cykel
eller till exempel elfordon. Det är enkelt att tanka bilen med biogas eller andra förnybara
bränslen. Det finns även gott om laddstationer för elfordon. Infrastrukturen för cyklar är
sammanhängande och anpassat för att vi mer och mer använder cykeln som transportmedel
för både korta och långa sträckor.
Digital infrastruktur finns i hela kommunen vilket möjliggör digital service i hemmet, även
företagande och distansarbete har blivit enklare. Den digitala infrastrukturen har även ökat
kulturutbudet och många bygdegårdar har exempelvis direktsända konserter.
I Borås Stad används framförallt fjärrvärme för uppvärmning. Fjärrvärmen baseras på
biobränslen och avfall. Biobränsleandelen i fjärrvärmeproduktionen har ökat. Dessutom tar
vi bättre vara på spillvärme.
Den lokala elproduktionen har ökat genom en satsning på kraftvärme som till stor del
är fossilbränslefri. Elproduktion från vindkraft finns i kommunen. Den småskaliga el
produktionen är betydande eftersom det finns många små elproducenter som satsat på
bland annat solceller.

6 Energi- och klimatstrategi
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Strategier för att nå
framtidsbilden
Strategierna konkretiserar hur vi ska nå framtidsbilden. Om vi ska nå framtidsbilden behöver vi arbeta tillsammans och avsätta resurser. Varje strategi har huvudansvariga nämnder
eller bolag. Ansvaret innebär att nämnden arbetar för att integrera strategin i sin budget
och verksamhet. Genom att flera aktörer arbetar kontinuerligt med strategierna kan vi nå
framtidsbilden. Borås Stad är drivande i arbetet och involverar medborgare, näringsliv och
andra organisationer i arbetet.

»

Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil
Mer än hälften av en familjs koldioxidutsläpp kommer från konsumtion. Borås
Stad skapar mötesplatser där hållbarhetsfrågor står i fokus. Där kan man diskutera till exempel hållbar livsstil, stadsutveckling, hållbart resande, klimat, miljö
och energi. Genom utställningar, kulturupplevelser, rådgivning och arrangemang
på dessa teman kan boråsarna bli delaktiga i utvecklingen av det hållbara Borås
och bli medvetna konsumenter.

Ansvarig

Hållbar konsumtion, energi- och
klimatrådgivning, hållbar livsstil

Miljö- och konsumentnämnden

Hållbart resande

Tekniska nämnden

Hållbar konsumtion, avfallsminimering Borås Energi och Miljö AB

»

Arbeta med klimatsmart upphandling
och gröna finanser
Inom koncernen Borås Stad orsakar konsumtion av varor ett större klimatutsläpp än energianvändningen. Genom att samverka med andra kommuner
kan vi utveckla metoder för upphandling som minskar klimatutsläppen från
koncernen Borås Stads konsumtion. Genom medvetna ekonomiska placeringar
och lån kan kommunkoncernen bidra till en klimatsmart finanssektor.

Ansvarig

Klimatsmart upphandling

Tekniska nämnden i samarbete med
Miljö- och konsumentnämnden

Gröna finanser

Kommunstyrelsen i samarbete med
Miljö- och konsumentnämnden
Energi- och klimatstrategi 7
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»

Skapa förutsättningar för
resurseffektiva bebyggelsestrukturer
Genom att inkludera energiplaneringen i översiktsplaneringen kopplas bebyggelseutveckling och energianvändning samman. Klimatsmart fysisk planering
innebär att det är lätt för invånarna att göra rätt och leva klimatsmart. För att
uppnå detta ska vi förtäta bebyggelsen där det är nära till bytespunkter och
sammanhängande cykelnät. Många resande ger tätare turer och gör stråken ännu
mer attraktiva. En medveten planering av bebyggelse ökar förutsättningarna för
hållbara trafikslag.

Ansvarig

Hållbar och strategisk planering

Kommunstyrelsen

»

Minska klimatavtrycket från byggnader
Byggnaders klimatavtryck påverkas av materialval och hur energieffektiv byggnaden är i drift. Vårt byggnadsbestånd kräver mycket energi per kvadratmeter
jämfört med nybyggnationer. Klimatavtrycket från byggnader ska minskas
genom ett livscykelperspektiv vid nybyggnation och renovering.

Ansvarig

»

Minska klimatavtrycket från byggnader

Miljö- och konsumentnämnden i
samarbete med Kommunstyrelsen

Skapa förutsättningar för energieffektiviseringar och
minskade utsläpp av klimatgaser inom näringslivet
Minskad energianvändning innebär både minskade klimatutsläpp och minskade
kostnader. Energieffektiviseringar har genomförts inom industrin, men det finns
fortfarande goda möjligheter för lönsamma investeringar i energieffektivisering
i byggnader och processer. Även inom området hållbar logistik finns möjligheter
att minska klimatutsläppen.
Borås Stads energi- och klimatrådgivning ska nå ut bredare med rådgivning
till olika verksamheter i samverkan med andra aktörer inom och utanför den
kommunala organisationen.

Ansvarig

Energieffektivisering och minskade
utsläpp av klimatgaser från industrin

Miljö- och konsumentnämnden i
samarbete med Kommunstyrelsen

Hållbar logistik

Miljö- och konsumentnämnden i
samarbete med Kommunstyrelsen
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»

Skapa förutsättningar för förnybara fordonsbränslen
Klimatutsläppen från tunga och lätta fordon har inte minskat sedan 1990.
Fordonsbränsle utgör en betydande del av de totala koldioxidutsläppen från
energianvändning.
Borås Stad ska gynna förnybara bränslen genom att använda dem i den egna
fordonsflottan och genom inköp av bilar som använder förnybara bränslen,
samt planera en infrastruktur för förnybara bränslen med exempelvis laddning
av elbilar.

Ansvarig

»

Använda förnybara bränslen i den egna Servicenämnden
fordonsflottan
Kartlägga strategiska lägen för
förnybara bränslen

Tekniska nämnden i samarbete med
Kommunstyrelsen

Installera laddstolpar

Borås Elnät AB

Tanka biogas

Borås Energi och Miljö AB

Skapa förutsättningar för ökad lokal energiproduktion
Produktion av förnyelsebar energi (exempelvis fjärrvärme, kraftvärme, biogas,
solenergi, vindkraft) behöver öka eftersom användningen av fossila bränslen
leder till koldioxidutsläpp.
Ökad produktion av biobränsle är en utmaning om vi samtidigt ska bevara de
biologiska och rekreativa värdena i våra skogar. Borås Stad ska testa metoder för
produktion av biobränsle som utvecklar de biologiska och rekreativa värdena.

Ansvarig

Fjärrvärmeproduktion

Borås Energi och Miljö AB

Kraftvärmeproduktion

Borås Energi och Miljö AB

Biogasproduktion

Borås Energi och Miljö AB

Solenergiproduktion

Lokalförsörjningsnämnden, Miljöoch konsumentnämnden och de
kommunala bolagen

Testa metoder för produktion av
biobränsle som utvecklar de biologiska
och rekreativa värdena.

Tekniska nämnden

Energi- och klimatstrategi 9
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»

Skapa förutsättningar för utveckling och innovation
För att klara utmaningen med minskade klimatutsläpp och samtidigt skapa god
livskvalitet för människor behöver vi många nya lösningar.
Borås Stad ska delta i nätverk där vi tar del av andras erfarenheter och sprider
våra egna. Borås Stad och de kommunala bolagen ska utveckla samverkan med
lärosäten, andra offentliga aktörer och näringslivet för att stimulera utveckling
och innovation.

Ansvarig

Samverkan och erfarenhetsutbyte

Miljö- och konsumentnämnden,
Kommunstyrelsen och de
kommunala bolagen
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Mål
Borås Stad har anslutit sig till Västra Götalandsregionens mål om en fossiloberoende region
2030. Målet har konkretiserats till en minskning av användningen av fossila bränslen med
80 procent till 2030, jämfört med 2004.
Energi- och klimatstrategins mål kompletterar de mål som redan är fastställda i miljömålen.
Ett mål handlar om energieffektivisering och ett om minskning av koldioxidutsläpp från
energianvändning. De två målen är:

»
»

Utsläppen av koldioxid från energianvändning ska minska med 60 procent per
invånare från 1990 till 2020.
Energianvändningen ska minska med 30 procent per invånare från 1990 till 2020.

Koldioxidutsläpp från energianvändning per invånare

Borås har redan minskat sina koldioxidutsläpp per invånare med 40 procent från 1990 till
2011. Målet innebär därför en minskning med ytterligare 20 procent fram till år 2020.
Det är främst koldioxidutsläpp från uppvärmningen som har minskat. Exempelvis har
användning av eldningsolja för uppvärmning av bostäder minskat med 98 procent. Användningen av fossila fordonsbränslen är på samma nivå som 1990. Stapeln för 2020 är
framtagen genom att uppskatta potentialen för energieffektiviseringar och ökad produktion
av förnybar energi.
Energi- och klimatstrategi 11
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Energianvändningen i Borås Stads geografiska område,
per invånare
MWh

Energianvändningen år 2016
enligt beslutat miljömål 8a.
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Energianvändning per invånare.

Diagrammet visar energianvändningen per invånare för Borås Stad som geografiskt
område. Den höga energianvändningen år 2010 beror på att det året var ovanligt kallt.
Energianvändningen har minskat med 13 procent från 1990 till 2011 vilket innebär att vi
behöver minska med ytterligare 17 procent till år 2020.
Potentialen för energieffektivisering inom olika områden har uppskattats för år 2020.
Sammanställningen av energieffektiviseringspotentialen visar att målet för energianvändning år 2020 är rimligt men att det kräver ett fortsatt aktivt energiarbete.

Uppföljning
Ansvarig förvaltning och bolag ska arbeta in strategierna i sin verksamhet. Hur arbetet med
strategierna fortlöper följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål.
Åtgärder som behövs i arbetet med strategierna finns till viss del redan i Borås Stads miljö
mål 2013-2016. Ytterligare åtgärder tas fram i samband med revideringen av miljömålen.
Uppföljningen av målen i Energi- och klimatstrategin integreras i miljömålsuppföljningen.

12 Energi- och klimatstrategi
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Så gjorde vi Energi- och
klimatstrategin
Arbetet med Energi- och klimatstrategins framtidsbild har skett tillsammans med översiktsplanearbetet. Fyra scenarier togs fram för att visa hur ett hållbart samhälle skulle kunna se
ut.

Fyra scenarier – BORÅS 2035?
Vi använder småskaliga lösningar

Vi bygger tätt

Vi bygger glest

Vi använder storskaliga lösningar

Energi- och klimatstrategi 13
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Energianvändningen hänger samman med hur vi planerar. Var vi bygger hus och infrastruktur påverkar hur vi använder energi. Det påverkar även sättet vi kan producera energi.
Men hur?
Planeringen är komplex! Vi måste ställa svåra frågor, även om vi inte alltid kan svaret.
Finns det något rätt svar?
Scenarierna har tagits fram av 40 medarbetare från flera förvaltningar och bolag. Uppgiften
var att visa fyra exempel på hur ett hållbart Borås ska se ut. Scenarierna visar både önskvärd
och icke önskvärd utveckling.
Framtidsbilden är en mix av de fyra scenarierna med fokus på energianvändning och hur
det hänger ihop med bebyggelseutveckling och transportsystem. Scenarierna och framtidsbilden miljöbedömdes utifrån nio hållbarhetskriterier från visionen Borås 2025.
Nuläges- och omvärldsanalysen gav oss ett antal utmaningar. Strategierna i Energi- och
klimatstrategin har tagits fram för att möta utmaningarna och förverkliga framtidsbilden.
En gemensam medborgardialog med översiktsplanearbetet genomfördes sommaren 2014
på 13 platser i kommunen. En buss utrustades med information och möjligheter att tycka
till om utvecklingen av kommunen. Vid bussen kunde medborgare träffa politiker, fylla i en
enkät eller sätta nålar på en karta. Bussen hade även ett klimattest där man kunde testa sina
klimatvanor och reflektera över hur man kan leva på ett mer klimatvänligt sätt. Ordmolnen
är resultat av enkäten. Ju fler som har svarat ett visst ord desto större text.

14 Energi- och klimatstrategi
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Vad är bra med Borås?

Vad kan bli bättre med Borås?

Ordmolnen är resultat av enkäten i medborgardialogen. Ju fler
som har svarat ett visst ord, desto större text.

Energi- och klimatstrategi 15
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Nr 92
Borås Energi och Miljö AB:s utredning om vindkraft
2015-09-21

Dnr 2013/KS0805 107

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Bakgrund
Borås Energi och Miljö AB har haft i uppdrag från Kommunfullmäktige att utreda en vindkraftsetablering i Borås.
I december 2013 inkom bolaget med slutredovisning där
man konstaterade att det fanns goda förutsättningar för
vindkraft i Rångedala, och att bolaget föreslog Kommunfullmäktige godkänna att uppföra tre vindkraftverk till en
kostnad av 81 mnkr.

Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen konstaterar av bolagets förnyade bedömning att investeringen inte är ekonomiskt lönsam och
således inte bör genomföras av affärsmässiga skäl. Dessutom gör bolaget stora investeringar i övrigt. Exempelvis
belastar den stora investeringen i nytt kraftvärme- och
avloppsreningsverk bolaget såväl ekonomiskt som resursmässigt. Att i det läget gå in i ett nytt ekonomiskt riskfyllt
projekt vore olämpligt. Istället bör bolaget som de själva
föreslår sälja tillståndet och utredningen till annan intresserad aktör.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Elprisutvecklingen
Sedan bolagets slutredovisning upprättats har elprisutvecklingen varit negativ för investeringen, med kraftigt
sjunkande marknadspriser för el. Med anledning av den
osäkerhet som detta får för lönsamheten i projektet återremitterade Kommunstyrelsen ärendet till bolaget i december 2014 för en förnyad bedömning av projektets ekonomi.

Kommunfullmäktige lägger Borås Energi och Miljö
AB:s utredning om vindkraft till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson Ekonomichef

Bolagets bedömning
Borås Energi och Miljö AB konstaterar i sin förnyade
ekonomiska bedömning att investeringen inte är möjlig på
affärsmässiga grunder. Bolaget beslutade därför i februari
2015 att översända den begärda förnyade ekonomiska
bedömningen samt att återta begäran från 2013 om att
genomföra vindkraftsinvesteringen. Bolaget avser att sälja
tillstånd och utredning till annan intresserad aktör.
Bolagets investeringskalkyl visar på ett negativt nettonuvärde, -13 mnkr utan hänsyn till skatteeffekt, vilket innebär att nuvärdet är 26 mnkr sämre än kalkylen 2013. Det
ackumulerade resultatet beräknat på 20 år är +1 mnkr,
vilket är 41 mnkr sämre än 2013. Intäkterna för el och
elcertifikat har sammantaget sjunkit med 22 % jämfört
med 2013. Investeringskostnaden bedöms vara oförändrad
mot tidigare kalkyl, 81 mnkr.
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Ingår i Borås Stadshus AB

Kommunstyrelsen
Borås Stad
boras.stad@boras.se
BESLUTSFÖRSLAG

Remissvar Vindkraft Rångedala

STYRELSEMÖTE

26 februari 2015

Remissvar Vindkraft Rångedala
Bakgrund
Kommunstyrelsen har till Borås Energi och Miljö inlämnat en begäran om
yttrande avseende beslutsärendet kring byggnation av vindkraft i Rångedala.
Kommunstyrelsen önskar svar senast 2015-02-27. (Diarienummer. Borås
Stad: 2013/KS0805)
”Vid pluppsamtal 2014-12-03 fördes samtal kring bolagets vindkraftsplaner.
Med anledning av den osäkerhet som råder av lönsamheten i projektet utifrån
kraftigt förändrade marknadspriser återremitteras ärendet till Borås Energi
och Miljö. Kommunstyrelsen önskar en förnyad bedömning från bolaget av
projektets ekonomi.”
Borås Energi och Miljö redogör därför nedan för en förnyad ekonomisk
bedömning för aktuellt investeringsförslag.

Förutsättningar beslut sep 2013
Styrelsen för Borås Energi och Miljö beslutade 2013-09-26 att, under
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner investeringen på 81 mnkr,
bygga tre vindkraftverk i Rångedala. Vindkraftverken beräknas ge en
produktion av förnybar elproduktion på ca 16 GWh per år. Investeringen
visade lönsamhet med ett positivt nettonuvärde på ca 13 mnkr. Det
ackumulerade resultatet under den ekonomiska livslängden på 20 år
beräknades till ca 42 mnkr (resultat efter bolagsskatt).
Intäkterna för elproduktionen från vindkraftverken utgörs dels av intäkter för
producerad el samt dels av intäkter för tilldelning av elcertifikat under 15 år.
Sedan beslutet i sep 2013 så har elprisutvecklingen varit negativ för
investeringen, där rådande marknadspriser för el sjunkit med ca 25 %. Även
priserna på elcertifikat har sjunkit med ca 20 %. Dock pågår en översyn av
elcertifikatssystemet i enlighet med pågående ”Kontrollstation 2015”, vilket
sannolikt kommer stabilisera systemet med höjda kvotplikter från jan 2016.
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Förnyad investeringsbedömning
Sammanfattning lönsamhetsbedömning
En förnyad lönsamhetsbedömning baserad på rådande marknadspriser för el
och elcertifikat gör att investeringen inte bedöms som lönsam. Nuvärdet av
det löpande driftresultatet för vindkraftverken beräknas till ca 68 mnkr, vilket
medför ett negativt nettonuvärde för investeringen på ca 13 mnkr. De
underliggande intäkterna för el och elcertifikat har sammantaget sjunkit med
omkring 22 % jämfört med prognoserna i beslutsunderlaget från sep 2013.
Lönsamhetsbedömningen baseras också på att bedömd investeringskostnad
på 81 mnkr lämnas oförändrad. Investeringskostnaden bedöms som robust,
och sannolikt kan en lägre totalkostnad uppnås.
Skattebefrielse för egenproducerad vindkraft
En faktor som dock kan göra att investeringen når lönsamhet är om Borås
Stad vid en investering avser att använda den skattebefrielse för
egenproducerad vindkraftsel som idag är möjligt.
För att nyttja möjlig skattebefrielse, och för att investeringen därmed skall
bedömmas som lönsam, krävs att följande villkor uppfylls;
- att vindkraftverken ägs direkt av Borås Stad eller leasas från Borås
Energi och Miljö. Leasing av vindkraftverk är idag ett vanligt upplägg.
- att nuvarande skatteregler kring skattebefrielsen för vindkraften
kvarstår under minst 3 år efter att vindkraftverken tagits i drift.
- att skattebefrielsen i så fall nyttjas under de första 3 driftåren. Den el
som produceras av vindkraftverken (ca 16 GWh per år) räknas i så fall
av mot den el som Borås Stad förbrukar (drygt 50 GWh per år).
Frågan kring skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft som idag är möjlig
är högaktuell, och diskuteras bl.a. inom det gemensamma elcertifikatsystemet
för Norge-Sverige. En skattebefrielse för egenproducerad vindkraft innebär i
praktiken en extra subvention på ca 36 öre/kWh (energiskatt+moms) i det
fall ägarförhållandena för vindkraften följer det regelverk om krävs
(skattesubventionen gäller däremot inte för energibolag!), vilket snedvrider
konkurrensen i det gemensamma elcertifikatsystemet. Även fjärrvärmebranschen är starkt kritiska till denna skattemässiga subvention eftersom det
gynnar uppvärmningsformer såsom värmepumpar och därmed snedvrider
konkurrensen på värmemarknaden.
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Förutsättningar förnyad investeringsbedömning
Investeringskostnad
Investeringskostnaden för byggnation av tre vindkraftverk bedöms enligt
ovan vara 81 mnkr i likhet med det tidigare beslutsunderlaget. Kostnaden för
själva vindkraftverken bedöms vara något lägre, men handlas upp i annan
valuta (Euro). Eftersom nuvarande valutakurs ligger högre än vad som antogs
i sep 2013 (nuvarande kurs ca 9,3 kr/EUR), så bedöms kostnaden
sammantaget vara oförändrad. Kostnaden för vindkraftverken står för ca 70
% av den totala investeringskostnaden. Övriga kostnader bedöms också
sammantaget ligga i paritet med vad som antog i beslutsunderlaget i sep
2013. Kostnader för utredningar och vindmätningar bedöms bli lägre än vad
som budgeterats, dock förväntas kostnader för mark, fundament,
elanslutningar etc behöva räknas upp något, varför nettokostnaden för övriga
kostnader också antas oförändrad.
Investeringskostnaden bedöms dock som robust och kan sannolikt bli lägre.
En viktig faktor för investeringskostnaden är hur marknaden för vindkraften i
stort ser ut vid tillfället för investeringarna. Eftersom investeringstakten för
vindkraft i Sverige generellt sett har avtagit de senaste kvartalen jämfört med
de senaste åren, så bedöms möjligheten som god att utifrån marknadsläget
för vindkraft köpa vindkraftverk till ett jämförelsevis konkurrenskraftigt pris.
Intäkter och kostnader
Förväntad elproduktion från de tre vindkraftverken beräknas uppgå till ca 16
GWh per år. Intäkterna för vindkraftverken består i försäljningsvärdet för
producerad el samt för tilldelning av elcertifikat (sker under 15 år). Ansatta
priser el och elcertifikat i den förnyade lönsamhetskalkylen baseras på
rådande marknadspriser. Vid beslut om investering så antas vindkraftverken
kunna vara i drift år 2016, varför ansatta referenspriser för el och elcertifikat
avser år 2016. Prognosen för el och elcertifikat följer de prognoser som
ansatts inom EMC-projektet.
Det första driftåret (antaget ett normalt år) förväntas intäkterna för el och
elcertifikat sammantaget uppgå till 8,2 mnkr. Eventuella intäkter för
försäljning av ursprungsgarantier har inte räknats in.
Kostnaderna för drift av vindkraftverk består primärt av drift- och
underhållskostnader (DoU), elnätsavgifter, arrendeavgifter och försäkringar.
Omkring 85 % av de löpande kostnaderna (exkl. räntekostnader) utgörs av
DoU-kostnader. Avseende arrendeavgifterna så beräknas dessa utifrån de
faktiska elintäkterna, vilket gör att lägre elintäkter medför att kostnaderna för
arrende minskar något.
Det första driftåret (antaget ett normalt år) förväntas de sammantagna
driftkostnaderna uppgå till motsvarande 2,2 mnkr.
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Det första driftåret (antaget ett normalt år) förväntas således det löpande
driftresultatet uppgå till 6,0 mnkr.
Kostnadsränta, kalkylränta och avskrivningstid
För närvarande ligger både de korta och långa räntorna på historiskt låga
nivåer. Kostnadsräntan antas dock i likhet med EMC-projektet till 3,8 %.
Kalkylräntan antas, trots lägre räntekostnader, till 6,5 % i likhet med det
tidigare beslutsunderlaget.
Den ekonomiska livslängden ansätts i likhet med tidigare beslutsunderlag till
20 år. Avskrivningstiden för vindkraft ansätts också normalt till 20-25 år.

Lönsamhetsbedömning
Enligt de förutsättningar som beskrivs ovan, så beräknas nettonuvärdet för
investeringen till -13 mnkr, varför investeringen inte bedöms som lönsam.
I tabell nedan redogörs för den ekonomiska bedömningen, där även bedömda
värden från beslutsunderlaget sep 2013 redovisas. Med ”år 1” avses den
ekonomiska prognosen för det första driftåret för vindkraftverken i kalkylen.
(mnkr)
Investeringskostnad för tre
vindkraftverk
Lönsamhetskalkyl
Nuvärde intäkter
Nuvärde kostnader
Nuvärde driftresultat
Nettonuvärde
(utan hänsyn till skatteeffekter)
Nuvärde skattebefrielse 3 år
Nettonuvärde inräknat
skattebefrielse 3 år
Resultatkalkyl
Löpande intäkter ”år 1”
Löpande kostnader ”år 1”
Driftresultat ”år 1”
Avskrivningar+räntor ”år 1”
Resultat efter finansnetto ”år 1”
(resultat efter bolagsskatt)
Ackumulerat resultat 20 år
(resultat efter bolagsskatt)
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Ekonomisk prognos
feb 2015

Ekonomisk prognos
sep 2013

Förändring

81

81

-

96,0
28,3
67,7

123,3
29,7
93,6

-27,3
+1,4
-25,9

-13,3

12,6

-25,9

12,8

12,8

-

-0,5

25,4

-25,9

8,2
-2,2
6,0
-7,1

9,7
-2,3
7,5
-7,3

-1,5
+0,1
-1,5
+0,2

-1,1

0,2

-1,3

1,1

42,1

-41,0
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Känslighetsanalys
Investeringens lönsamhet påverkas i hög grad av förändringar avseende
elintäkterna, investeringskostnaden och kostnadsräntan. Nedan redovisas en
känslighet enligt följande antaganden;
-

Förändrade elintäkter +/-20 %
Förändrad investeringskostnad +/- 10 %
Förändrad kostnadsränta +/- 1 %-enhet

Elintäkter
Grundkalkyl

-20%

+20%

Nettonuvärde

-13,3

-31,6

4,9

Resultat "år 1"

-1,1

-2,6

0,3

Resultat "år 20"

0,0

-1,3

1,1

Resultat ackumulerat 20 år

1,1

-28,5

27,4

Grundkalkyl

-10%

+10%

Nettonuvärde

-13,3

-5,2

-21,4

Resultat "år 1"

-1,1

-0,4

-1,8

Resultat "år 20"

0,0

0,3

-0,4

Resultat ackumulerat 20 år

1,1

10,9

-9,1

Grundkalkyl

-1%-enhet

+1%-enhet

Nettonuvärde

-13,3

oförändrad

oförändrad

Resultat "år 1"

-1,1

-0,3

-1,9

Resultat "år 20"

0,0

0,0

0,0

Resultat ackumulerat 20 år

1,1

8,6

-6,6

(mnkr)

Investeringskostnad
(mnkr)

Kostnadsränta
(mnkr)
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Beslutsförslag
Kommunstyrelsen har begärt en förnyad bedömning från bolaget avseende
vindkraftsinvestering på Rångedala.
På affärsmässiga grunder är investeringen inte möjligt, men om
kommunstyrelsen med andra motiv beslutar att uppföra vindkraftverken
rekommenderar bolaget att byggnationen iscensätts senast 2018 då erhållet
miljötillstånd upphör. Om beslutet blir att avstå från att uppföra dessa verk
avser bolaget att sälja tillstånd och utredningar till annan aktör som har
intresse av att göra investeringen. Detta för att Borås Energi och Miljö ska få
kompensation för nedlagda förstudiekostnader.
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö besluta
att

översända den av kommunstyrelsen begärda ekonomiska
bedömningen samt

att

återta begäran från den 26 september 2013 om att genomföra
vindkraftsinvesteringen.

Med vänlig hälsning

Ulf Sjösten
Ordförande
BORÅS ENERGI och MILJÖ AB
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Nr 93
Risk- och sårbarhetsanalys mandatperioden 2015-2018

2015-09-21

Dnr 2015/KS0575 016

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap är alla kommuner och landsting ålagda
att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. Analysen följs
upp årligen enligt direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (MSBFS:2015:5).

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta denna risk- och sårbarhetsanalys för Borås
Stad, gällande mandatperioden 2015-2018.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg Kommunchef
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Risk- och
sårbarhetsanalys
2015-2018
Borås Stad
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Sammanfattning
Hoten mot samhället idag är komplexa och kräver samverkan mellan olika samhällssektorer både i
förebyggande syfte och för att hantera en extraordinär händelse. Detta dokument utgör Borås Stads
risk- och sårbarhetsanalys (RSA enligt 2 kap. 1 § lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Rapporten baseras på Borås Stads samtliga förvaltningar, Borås Energi och Miljö, Borås Elnät, AB
Bostäder, Borås Djurpark AB och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund som besvarat ett RSAformulär utarbetat från Totalförsvarets Forskningsinstituts framtagna RSA-modell. Formuläret fylldes
i av respektive verksamhet själva som senare sammanställdes och fylldes på samma sätt i av en
särskild arbetsgrupp tillsatt för ändamålet. Formuläret syftade till att identifiera samhällsviktig
verksamhet, kritiska beroenden, oönskade händelser, disponibla resurser (skydd mot oönskade
händelser) samt åtgärder för staden.
Personal (22 %), IT och kommunikation (20 %) och el (15 %) utgör de största kritiska beroendena för
att kunna upprätthålla generell samhällsviktig verksamhet, bortsett från verksamhetsspecifika
kritiska beroenden (19 %). På övergripande nivå för Borås Stad belyses även organisatoriska
beroenden såsom klara ansvarsförhållanden och fungerande ledningsorganisation.
Oönskade händelser kategoriserats under social oro, elbortfall, sjukdom/smitta, snöoväder, storm, IT
och kommunikation eller övrigt. Bortsett från kategorin övrigt, dit särskilt verksamhetsspecifika
händelser sorterats, är social oro den största kategorin som utgör 21 % av alla händelser. Social oro,
händelser som drabbar IT och kommunikation samt snöstorm är de största riskkategorierna baserat
på bedömd sannolikhet och konsekvens.
Av Borås Stads disponibla resurser nämns bl.a. ett gott personalläge, många och stora lokaler, egna
fordon och arbetsmaskiner, anläggningsmaterial på lager och ett stort antal frivilliga som förväntas
kunna bidra till att hantera en kris.
Föreslagna åtgärder är utbildning och övning i bl.a. tekniska ledningssystem och i samverkan mellan
verksamheter och med övriga samhällsaktörer och organisationer. Särskilt utsedda fastigheter
behöver kunna förses med reservkraft, och förmågan till redundant kommunikation både inom
kommunen och med externa aktörer behöver stärkas. En tjänsteman i beredskap (TiB) för att
omedelbart kunna starta upp och samordna det inledande arbetet vid en eventuell kris är ytterligare
en föreslagen åtgärd.
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Inledning
Området samhällsskydd och beredskap kännetecknas av en stor bredd, som avspeglas i en hotskala
som stäcker sig från risker för enskilda individer till risker med potential att skada samhället.
Konsekvenserna kan innebära fysiska skador på människor, egendom och miljö, men även ha sociala
eller demokratiska dimensioner såsom otrygghet eller brist på förtroende för samhällets
funktionalitet.
Hoten mot vårt samhälle är idag komplexa och av en sådan karaktär att stora krav ställs på ett
gränsöverskridande arbete mellan olika samhällssektorer, både i det förebyggande arbetet och för
att hantera konsekvenserna av en händelse. I arbetet krävs att vi har olika kunskaper och verktyg,
vilket vi bl.a. kan få genom att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys.
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap är alla kommuner och landsting ålagda att genomföra en risk- och
sårbarhetsanalys (RSA). Med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen ska sedan kommunen, för
varje ny mandatperiod, fastställa en plan för hur denna ska hantera extraordinära händelser.
Analysen följs upp årligen enligt direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
(MSBFS:2015:5).

Definitioner
Med extraordinär händelse menas en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
En risk utgörs av en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de
negativa konsekvenser händelsen kan leda till.
Förenklat kan det sägas förekomma risker i tre former:




Risker vi kan förutse, t.ex. elavbrott.
Risker vi känner till, men där vi har svårt att bedöma konsekvenserna, t.ex. en pandemi.
Risker vi i huvudsak inte kan förutse och därmed inte heller dess konsekvenser, t.ex. som i
fallet med det isländska askmolnet 2010.

Sårbarhet kan sägas beteckna hur mycket och hur allvarligt samhället påverkas av en händelse. De
konsekvenser som en aktör eller samhället – trots en viss förmåga – inte lyckas förutse, hantera,
motstå och återhämta sig från anger graden av sårbarhet.
Det geografiska områdesansvaret i fråga om extraordinära händelser finns på tre nivåer i samhället;
lokal, regional och nationell nivå. På lokal nivå utövas det av kommunerna, på regional nivå av
länsstyrelserna och på nationell nivå av regeringen. För lokal nivå regleras ansvaret i lag (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap, som anger att kommunen inom sitt geografiska område ska verka för att olika aktörer i
kommunen samverkar i planerings- och förberedelsearbetet, och att olika krishanteringsåtgärder
som vidtas samt information till allmänheten samordnas under sådana händelser.
Med samhällsviktig verksamhet avses en sådan verksamhet som uppfyller minst ett av följande
villkor:
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Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i
samhället.
Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället
ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Övergripande beskrivning av kommunen
Borås ligger i en folktät region i västra Sverige med 1,5 miljoner människor som bor inom en radie av
10 mil. Med över 107 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun. Utöver centralorten
Borås finns 20 tätorter i kommunen där de största orterna är Dalsjöfors, Fristad, Sandared och
Viskafors. Borås Stad gränsar till kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn och Vårgårda (figur 1).

Figur 1
Kommunkarta över Västra Götaland. Bild från Länsstyrelsen Västra Götalands Län, återgiven med tillstånd.

Borås Stad är uppdelad i tre stadsdelar: Öster, Väster och Norr (figur 2) där respektive
stadsdelsnämnd svarar för sin egen verksamhet. I stadsdelsförvaltningen ingår ansvar över
grundskola, barn- och äldreomsorg, fritid och kultur i stadsdelen. Övriga verksamheter som t.ex.
administrativ och teknisk service, stadsbyggnad, samhällsplanering, miljöskydd och gymnasial
utbildning, sköts via centrala förvaltningar och nämnder som ansvarar för hela kommunen. Några
verksamheter drivs genom kommunala bolag med energiförsörjningen, VA-verksamheten och
9
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parkering som exempel. Räddningstjänst bedrivs av kommunalförbundet Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (SÄRF).

Figur 2
Stadsdelskarta över Borås Stad.

Politisk organisation
Borås Stad har 73 ordinarie ledamöter i Kommunfullmäktige och sammanträder en gång i månaden
med undantag för juli månad. I Kommunfullmäktige tas alla viktiga och större beslut gällande hur
kommunens verksamheter ska styras. Kommunstyrelsen ansvarar sedan för att verksamheten
bedrivs så som Kommunfullmäktige beslutat. Kommunstyrelsen ansvarar också över kommunens
utveckling i stort och måste överblicka kommunens verksamheter och ekonomi på både lång och kort
sikt. Detta innefattar bl.a. den översiktliga fysiska planeringen, hur marken ska fördelas på bostäder,
industri, och friluftsliv. Under mandatperioden 2015-2018 leds Kommunstyrelsen av 13 politiker med
en majoritet av 5 socialdemokrater, 1 miljöpartist och 1 vänsterpartist. Kommunstyrelsens minoritet
består av 2 moderater, 1 folkpartist, 1 centerpartist, 1 kristdemokrat och 1 sverigedemokrat. Vid
stora påfrestningar på samhället blir Kommunstyrelsen KRISLEDNINGSNÄMNDEN.
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Demografi
Folkmängd: (2014-12-31): 107 022 invånare
Folkmängd: (2005-12-31): 99 325, varav 64 % bor i tätorten Borås
Yta: 973 km² (inklusive vatten)
Folkökning: 1 027 (2014)
Födda: 1 321 (2014)
Döda: 1 018 (2014)
Inflyttade: 5 153 (2014)
Utflyttade: 4 434 (2014)
Utrikes födda eller utländska medborgare: 22 042 (2014)
Bostäder: 51 512 (2014)
Nybyggda bostäder 238 (2014)
Största offentliga arbetsgivare: Borås Stad storleksklass över 10 000 anställda (2015)
Största privata arbetsgivare: Ericsson AB storleksklass 500-999 anställda (2015)
Arbetstillfällen: 55 187 (2013)
Nystartade företag: 682 - varav 348 AB (2010)
Arbetslösa: 2 187 öppet arbetslösa (okt 2014 - totalt inskrivna 7 587, 16-64 år)
Vuxna med ekonomiskt bistånd: 2 667 (2013)
Största bransch: Vård och omsorg 10 374 förvärvsarbetande (2013)
Näst största bransch: Handel 9 516 förvärvsarbetande (2013)
Inpendling: 12 659 (2013)
Utpendling: 8 128 (2013)
Personbilar: 60 500 (2014)
Lastbilar: 7 377 (2014)
Infrastruktur och kommunikationer
Borås är en knutpunkt för järnvägstrafiken med bl.a. Kust till kustbanan mellan Göteborg och
Karlskrona, och tåg mot Varberg och Herrljunga. Som en del av en framtida höghastighetsjärnväg
mellan Göteborg och Stockholm kommer en ny dubbelspårig järnväg att byggas mellan Borås och
Göteborg, via Landvetter flygplats.
Genom Borås går de nationella bilstråken mellan Göteborg och Stockholm i form av riksväg 40
respektive Göteborg-Karlskrona, riksväg 27. Övriga större vägförbindelser är riksväg 41 BoråsVarberg, riksväg 42 Borås-Vänersborg och länsväg 180 Borås-Alingsås.
Borås flygplats ligger i Viareds industriområde, utefter riksväg 40/27, ca 7 km väster om Borås centrum. Flygplatsen är en godkänd allmän flygplats med referenskod 1A. På flygplatsen bedrivs klubbverksamhet för motorflyg, ultralätt flyg och segelflyg. Även en del privatägda flygplan finns stationerade på flygplatsen. Dessutom bedrivs bruksflyg som till exempel Frivilliga Flygkåren (FFK), skogsbrandbevakning m.m. Helikoptrar från polis, ambulans och kraftledningsföretag utnyttjar också
regelbundet flygplatsen. För närvarande finns ingen reguljär kommersiell flygverksamhet i Borås,
men det finns möjlighet för privatflyg och mindre taxiflyg att utnyttja flygplatsen vid behov. Ca 30
kilometer väst om Borås ligger Göteborg Landvetter Airport, landets näst största flygplats.
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Syfte och mål
Risk- och sårbarhetsanalysen är en process som syftar till att:





Öka medvetenheten och kunskapen om samhällsrisker hos beslutsfattare och
verksamhetsansvariga.
Ge underlag för planering och åtgärder som minskar risker och sårbarhet.
Stödja den fysiska planeringen i kommunen.
Ge underlag för information och kommunikation till kommuninvånare och anställda.

Målet med analysen är att:




Skapa en så trygg och säker miljö som möjligt för alla som vistas i kommunen.
Öka kommunens förmåga att i samhällsviktiga verksamheter motstå allvarliga störningar.
Öka kommunens krishanteringsförmåga.
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Arbetsprocess och metod
Deltagare
Borås Stads samtliga förvaltningar samt Borås Energi och Miljö, Borås Elnät, AB Bostäder, Borås
Djurpark AB och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat uppgifter i arbetet med riskoch sårbarhetsanalysen. Representanter från de ur krisberedskapsperspektiv viktigaste
verksamheterna ingick i riskhanteringsgruppen.

Material
FORSA-modellen
FOI:s RSA-modell (FORSA) är framtagen av Totalförsvarets Forskningsinstitut. Tanken är att aktörer
på alla nivåer i samhällets krisberedskapssystem ska kunna använda modellen för att upprätta en
RSA av god kvalitet som följer kraven och riktlinjerna som ställs av MSB (MSBFS 2015:5).
Arbetet börjar med en verksamhetsbeskrivning som ska redogöra för de aspekter som är särskilt
skyddsvärda, dvs. verksamhetens prioriterade åtaganden och kritiska beroenden. I händelseanalysen
används sedan olika scenarier för att analysera sårbarheten i de kritiska beroendena och därmed de
prioriterande åtagandena. Scenarier är en naturlig utgångspunkt för mer detaljerade analyser.
FORSA-modellen med tillhörande handbok som stöd ska även göra det lättare för aktörer att studera
framtida extrema händelser, framförallt klimathändelser som kan påverka samhällsviktiga
verksamheter.
Kommunöverskridande samarbete
I Sjuhäradsregionen finns sedan tidigare ett etablerat nätverk för kommunernas
säkerhetssamordnare. I nätverket finns Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga,
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda representerade. Nätverket enades om att samtliga kommuner
skulle använda FORSA-modellen, med ett gemensamt formulär för insamlandet av data som togs
fram av en tillsatt arbetsgrupp.
Syftet med ett gemensamt upplägg för datainsamlingen var att öka jämförbarheten mellan
kommunerna då samma typer av uppgifter skulle samlas in och bedömas efter samma skala, vilket i
förlängningen bland annat skulle underlätta framtida samverkan och vidare riskreducerande arbete
över kommungränserna.
RSA-formuläret
Resultat av Sjuhäradsregionens tillsatta arbetsgrupps insamlingsmodell resulterade i RSA-formuläret
(bilaga 2) som är uppbyggt i ett antal logiska steg (figur 3) för att först analysera och beskriva
verksamheten och därefter testa hur väl den kan motstå effekter av oönskade händelser.
Inledningsvis identifierar verksamheten sina prioriterade åtaganden (PÅ), dvs. viktiga aktiviteter och
uppgifter som de har att lösa till vardags. Exempel på uppgifter kan vara att bedriva äldreomsorg,
eller att leverera dricksvatten till kommunens invånare.
För att kunna lösa sina prioriterade åtaganden har man ett antal kritiska beroenden (KB) som måste
fungera. Exempel på beroenden kan vara varuleveranser, nyckelpersonal, eller tekniska system och
anläggningar. Till varje prioriterat åtagande kopplas ett eller flera kritiska beroenden.
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I vissa fall finns redan olika typer av lösningar för att skydda verksamhetens kritiska beroenden, eller
andra åtgärder för att öka redundansen i sina prioriterade åtaganden. Dessa skydd kallas disponibla
resurser (DR), och kan exempelvis bestå av reservdelar, avtal med flera leverantörer, nödplaner för
manuella rutiner, tekniska skydd m.m. Befintliga disponibla resurser kopplas till respektive kritiskt
beroende.

Förvaltning/Bolag
PÅ
KB
DR

PÅ
KB

DR

PÅ

KB
DR

KB

KB

DR

Figur 3
FORSA-modellens arbetssteg.

Efter att verksamheten kartlagts enligt ovanstående princip testas fem olika oönskade händelser i
form av korta scenarier, som fick olika konsekvenser på de kritiska beroendena (Förstärkt,
Opåverkad, Nedsatt eller Utslagen). Två av de fem scenarierna i formuläret är förutbestämda och
gemensamma i hela Sjuhärad, och övriga tre scenarier fick respektive verksamhet själva skapa,
baserat på egna önskemål, tidigare erfarenheter eller identifierade analysbehov.
De två förutbestämda händelserna för 2015 är:
”Trafikolycka – farligt gods” som leder till att respektive verksamhet måste utrymma sina ordinarie
lokaler. Ett större område evakueras och stor allmän oro råder bland stadens invånare.
”Otjänligt dricksvatten”, då 50 % av kommunens invånare, inklusive den testade verksamheten har
otjänligt dricksvatten i kranen och 25 % av personalen i respektive verksamhet är sjukskriven.
De förutbestämda scenarierna har en relativt vag formulering i formuläret och ett visst
tolkningsutrymme för att kunna generaliseras över vitt skilda verksamhetstyper, då syftet i huvudsak
har varit att testa hur verksamheterna hanterar ett antal olika konkreta negativa konsekvenser,
snarare än en specifik händelse. På detta vis förväntas resultatet bidra till ökad generell
krishanteringsförmåga och flexibilitet, oavsett den framtida krisens art. Tolkningsutrymmet öppnar
även upp för vidare diskussioner och frågeställningar som verksamheterna själva kan jobba vidare
med.
Baserat på utfallet i analysen (sannolikhet, konsekvens, osäkerhet i bedömning och effekt på kritiska
beroenden) bedöms därefter verksamhetens samlade förmåga att upprätthålla sina respektive
prioriterade åtaganden vid olika typer av händelser. Förmågan bedöms som God, God med vissa
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brister, Bristfällig eller Mycket bristfällig. Baserat på analysen upprättas i slutet på formuläret en
åtgärdslista med konkreta uppgifter att genomföra för att förbättra skyddet för framtiden. FORSAformulärets samtliga delprocesser redovisas i figur 4.

Figur 4
FORSA-modellens delprocesser

Procedur
Arbetsprocessen med risk- och sårbarhetsanalysen för Borås Stad kan i stort delas upp i fyra steg
(figur 5), där säkerhetssamordnaren har haft en samordnande roll och samverkat med olika aktörer i
de olika skedena. Under förberedelseskedet samverkades främst med övriga kommuner i Sjuhärad,
då en gemensam tolkning av FORSA-modellen, som är applicerbar för olika typer av verksamheter
fastställdes.
Under datainsamlingsskedet informerades förvaltningar och kommunala bolag om RSA-arbetet, och
formulären (bilaga 2) som fastställts med övriga kommuner i Sjuhärad fylldes i av respektive
verksamhet. Med hjälp av bifogade instruktioner kunde verksamheterna till största delen fylla i
formuläret på egen hand, och vid behov ordnades möten med säkerhetssamordnaren för att reda ut
eventuella frågor, eller för att komplettera datan. Kompletterande intervjuer med expertis och
nyckelpersonal genomfördes efter behov.
Analysarbetet leddes av säkerhetssamordnaren, då inlämnat material analyserardes, känsliga
uppgifter belades med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen och relevant data
sammanställdes till en för ändamålet särskilt utsedd arbetsgrupp. Arbetsgruppen fyllde sedan
gemensamt i motsvarande formulär för Borås Stad som helhet.
Slutligen skrevs rapporten, baserad på insamlad data och arbetsgruppens slutsatser. Efter att ha
antagits i Komunfullmäktige sändes rapporten till Länsstyrelsen i enlighet med lag 2006:544, om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.
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Förberedelse

• Samverkan och initiering i Sjuhärad
• Framtagande av gemensamt FORSA-formulär
• Framtagande av gemensam rapportstruktur

Datainsamling

• Initiering av RSA-arbete i resp. kommun
• RSA-formulär fylls i av verksamheterna
• Kompletteringar görs vid behov

Analys

Produktion

• Bedömning och rensning av insamlad data
• Urval och prioritering
• Intervjuer och förtydliganden av insamlad data
• Sammanställning
• Rapportskrivning
• Antagande i Kommunfullmäktige

Figur 5
Risk- och sårbarhetsanalysens arbetsprocess i Borås.

Sekretess
Länsstyrelsen förordar att:




övergripande bedömningar och analyser är öppna handlingar, medan
detaljerade riskanalyser för en enskild verksamhet eller anläggning kan innehålla sådan
information att de bör beläggas med sekretess.
Även sammanställningar av riskobjekt och skyddsvärda anläggningar kan behöva omfattas av
sekretess.

Borås Stad har valt att följa Länsstyrelsens rekommendationer i denna fråga.
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Resultat
Samhällsviktig verksamhet
Samhället präglas av ökad komplexitet och ökade beroendeförhållanden, och till det ska också
kopplas teknikutvecklingen och ökad internationalisering. Detta påverkar våra samhällsviktiga
verksamheter i hög grad och på olika sätt. Därför måste vi veta vilka samhällsviktiga verksamheter vi
har och hur vi kan förebygga avbrott och allvarliga störningar. Att identifiera samhällsviktig
verksamhet och kritiska beroenden utgör en grundläggande del av arbetet med risk- och
sårbarhetsanalysen. De samhällssektorer inom vilka samhällsviktig verksamhet kan identifieras enligt
Vägledning för samhällsvikig verksamhet (MSB), redovisas till vänster i tabell 1 tillsammans med en
koppling till Borås Stad i höger kolumn.
Samhällssektor
Energiförsörjning
Finansiella tjänster
Handel och industri

Hälso- och sjukvård samt omsorg
Information och kommunikation
Kommunalteknisk försörjning
Livsmedel

Offentlig förvaltning
Skydd och säkerhet

Socialförsäkringar
Transporter

Identifierad samhällsviktig verksamhet
Produktion och distribution av fjärrvärme,
fjärrkyla, biogas och elkraft.
Bankkontor och värdetransportbolag med
kontor i staden.
Logistik och distribution samt verkstad och
elektronik är stora delar av Borås industri med
exempel som Ericsson, Volvo Bussar och Parker
Hannifin.
Södra Älvsborgs Sjukhus, vårdcentraler och
ambulansstation.
Borås Tidning, postterminal, Rakel-infrastruktur,
stadsnät (IT)och sociala medier.
Tekniska förvaltningen och Servicekontoret.
Ca 750 livsmedelsanläggningar, som omfattar
restauranger, gatukök, livsmedelsindustrier,
vattenverk och �
matbutiker och slakteri; kontroll
av Miljöförvaltningen.
Centrala och förvaltningsspecifika
ledningsfunktioner för vardag och kris.
Tingsrätt, polishus med häkte, anstalt med
säkerhetsklass 2, diverse bevakningsbolag samt
räddningstjänst bestående av en heltidskår, tre
deltidskårer och två räddningsvärnvärn inom
kommunen.
Social omsorg i kommunens regi.
Viareds flygplats, vägar och järnvägar enligt
beskrivning i inledningen samt färdtjänst.

Tabell 1
Samhällsviktiga verksamheter i Borås Stad enligt Vägledning för samhällsviktig verksamhet (MSB).

Kommunens övergripande och högst prioriterade åtaganden, som identifierats och behandlats enligt
FORSA-modellen av arbetsgruppen i Borås är de verksamheter som i denna rapport hädanefter
benämns som samhällsviktig verksamhet (tabell 2).
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Social omsorg

Samhällssektor

Vård, äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till
personer med funktionsnedsättning samt individ- och

familjeomsorg. Utsatta grupper i samhället behöver
sannolikt särskilt stöd vid en kris. Även psykiskt och socialt
omhändertagande, POSOM, ingår här.

- Hälso- och sjukvård samt omsorg
- Socialförsäkringar

Kritiska beroenden
Försörjningsstöd

Beskrivning
Resurser för att tillgodose den
drabbades grundläggande behov.

Ledningsorganisation

Ledning på rätt nivå.

Miljö- och hälsoskydd

Samhällssektor

Verksamhet som kan utsätta allmänheten för fara behöver
regleras, och expertis i miljö- och hälsoskydd är en viktig 
resurs i krisledningsarbete.

- Hälso- och sjukvård samt omsorg
- Livsmedel

Kritiska beroenden
Ledningsorganisation

Beskrivning
Ledning på rätt nivå.

Räddningstjänst

För bl.a. hantering av farliga ämnen.

Expertis - miljö

Expertkunskaper inom olika områden
krävs, beroende på händelsen.

Skola/Barnomsorg

Samhällssektor

För att vuxna ska kunna arbeta måste en fungerande
barnomsorg finnas för de barn som inte kan lämnas
ensamma.



- Hälso- och sjukvård samt omsorg
- Socialförsäkringar

Kritiska beroenden
Personal

Beskrivning
Behörig och lämplig personal i
tillräcklig omfattning.

Skydd/uppehälle/skolor

Säkra lokaler oavsett händelser i
omgivningen (m.h.t. takras etc.)

Livsmedel

Råvaror, transporter, tillagning,
förvaring m.m.
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Infrastruktur – vägnät

Samhällssektor

Förnödenheter och personal måste kunna transporteras
obehindrat. Fungerande transportvägar är en förutsättning
för detta. Kommunen har ett samordningsansvar inom sitt 
geografiska område, oavsett om det handlar om statliga,
kommunala eller privata vägar.

- Handel och industri
- Transporter
- Livsmedel

Kritiska beroenden
Klara ansvarsförhållanden

Beskrivning
Tvivel får inte råda om vem som
ansvarar för vilka uppgifter.
Samverkan mellan berörda aktörer,
och samordning av dessa aktörer
genom kommunens försorg är
nödvändigt.

Väghållningsresurser

En bemannad organisation med
utrustning i tillräcklig omfattning.

Ledningsorganisation

Kostnadsfördelning, prioritering,
samverkan m.m.

Samhällssäkerhet

Samhällssektor

Krishantering, räddningstjänst, trygghet, internt skydd,
säkerhetsskydd och civilförsvar ingår i begreppet
samhällssäkerhet.



- Offentlig förvaltning
- Information och kommunikation
- Skydd och säkerhet

Kritiska beroenden
Kommunikation

Beskrivning
Internt och externt
informationsutbyte.

Ledningsorganisation

Ledning på rätt nivå med förmåga
och mandat att fatta de beslut som
krävs för stunden.

Klara ansvarsförhållanden

En samhällskris involverar både
offentliga och privata aktörer.

Reservkraft

För att upprätthålla säkerheten är
vissa verksamheter eller system
beroende av redundant elförsörjning.
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Vatten och avlopp

Samhällssektor

Vattenförsörjning och avloppshantering är en förutsättning
för att upprätthålla hälsan. Funktionen blir särskilt viktig vid
en kris i tätbebyggt område.

- Kommunalteknisk försörjning
- Livsmedel

Kritiska beroenden
Infrastruktur VA

Beskrivning
Ledningsnät med de anläggningar
som krävs för att nå ut till invånare.

Vattentäkt

En säker källa där råvatten kan
hämtas.

Expertis - miljö/hälsa

Bidrar med råd, tips och
rekommendationer.

Lokalförsörjning

Samhällssektor

Ändamålsenliga och säkra lokaler för arbete eller skydd
behöver finnas till hands. Drabbade invånare kan vid en kris
även komma att söka hjälp i kommunala fastigheter.


- Offentlig förvaltning
- Information och kommunikation
- Skydd och säkerhet

Kritiska beroenden
Fastigheter

Beskrivning
Byggnader av rätt sort och i tillräcklig
mängd måste finnas.

Energi och VA

El, värme och VA för att fastigheten
ska vara brukbar.

Underhållspersonal - fastigheter

Skötsel och administration.

Tekniska övervakningssystem

Brandlarm, ventilation, passersystem
m.m.

Avtal - fastigheter

Vissa lokaler hyrs av kommunen.

Tabell 2
Borås Stads högst prioriterade åtaganden (samhällsviktig verksamhet) med tillhörande kritiska beroenden.

Kritiska beroenden i Borås
Samtliga inrapporterade kritiska beroenden på bolags- och förvaltningsnivå (ej arbetsgruppens
övergripande kritiska beroenden för Borås Stad vilka redovisas separat i tabell 2) har sammanställts
och sorterats under nedanstående kategorier. Andelen kritiska beroenden per kategori redovisas i
diagram 1.
Personal är ett naturligt kritiskt beroende och inbegriper både verksamheter med krav på stor
personalstyrka och mindre personalkrävande verksamheter som istället är beroende av
spetskompetens. Personal är verksamheternas största resurs.
IT och Kommunikation täcker in datorer, fasta telefonlinjer, mobila kommunikationsenheter och
därtill hörande infrastruktur.
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Verksamhetsspecifika kritiska beroenden är ett samlingsbegrepp för de komponenter som inte
bedöms kunna generaliseras i kommunens övergripande analys. Dessa kritiska beroenden behandlas
istället enskilt av respektive förvaltning och bolag.
El som egen specifik kategori har uppmärksammats främst genom tillgång till eller frånvaro av
manuella rutiner eller genom särskilt viktiga eldrivna apparater som är direkt kopplade till
verksamheten. Beroendet bör även belysas ur ett holistiskt perspektiv då bl.a. IT och
kommunikationssystem på alla nivåer är beroende av fungerande eltillförsel.
Fastigheter/Lokaler som kritiskt beroende har främst påtalats av verksamheter med behov av särskilt
utrustade lokaler för specifika ändamål.
Sanitet berör främst verksamheter med mycket mänsklig kontakt och verksamhet som bedriver
livsmedelshantering.
Maskiner och fordon inbegriper både arbetsmaskiner, viss teknisk utrustning och personbilar.
Med de verksamhetsspecifika kritiska beroendena borträknade återstår tre dominerande poster;
Personal, IT och Kommunikation och El. Generellt kan sägas att det därför är inom dessa områden
som skyddsåtgärder bör sättas in för att få störst effekt.

Fördelning av kritiska beroenden
per kategori
Personal

IT och Kommunikation

Verksamhetsspecifik

El

Fastigheter/Lokaler

Sanitet

Maskiner & fordon

5%
9%

22%

10%

15%

20%

19%

Diagram 1
Verksamheternas identifierade kritiska beroenden i Borås Stad.
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Risker och oönskade händelser
Utöver de två obligatoriska oönskade händelserna otjänligt dricksvatten och trafikolycka - farligt
gods så har övriga händelser, som verksamheterna själva valt att analysera, kategoriserats under
social oro, elbortfall, sjukdom/smitta, snöoväder, storm, IT och kommunikation och övrigt. De tre
händelserna som varje verksamhet själva har valt, ger en antydan om riskmedvetenheten hos
verksamheterna, och sammanställningen nedan tillsammans med de enskilda bedömningarna av
sannolikhet och konsekvens kan i förlängningen utgöra underlag för prioritering av riktade
utbildnings- och övningsinsatser. Arbetsgruppens analyserade händelser har även vägts in under
kategorierna social oro, elbortfall och snöoväder (diagram 2).

Fördelning av analyserade oönskade
händelser per kategori
Social oro

Elbortfall

Sjukdom/Smitta

Snöoväder

Storm

IT och Kommunikation

Övrigt

21%

26%

15%

6%
4%
11%

17%

Diagram 2
Fördelningen av det totala antalet analyserade händelser per kategori.

Verksamheternas genomsnittliga bedömda förmåga att hantera respektive oönskad händelse (God,
God med vissa brister, Bristfällig eller Mycket bristfällig) redovisas i bilaga 3. De oönskade
händelsernas bedömda effekt på respektive kritiskt beroende (Förstärkt, Opåverkad, Nedsatt eller
Utslagen) som arbetsgruppen har analyserat redovisas i bilaga 4. Arbetsgruppens bedömning av
Borås Stads samlade förmåga att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i tabell
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2 (God, God med vissa brister, Bristfällig eller Mycket bristfällig) redovisas i bilaga 5. Bilaga 3, 4 och 5
är belagda med sekretess enligt 18 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen.
Nedan redovisas en samlad bild över kommunens skattning av sannolikhet och konsekvens för
respektive händelsekategori. Bedömningarna grundar sig på det underlag som förvaltningarna,
bolagen och räddningstjänstförbundet gjort för respektive verksamhet. De fullständiga
förvaltningsspecifika analyserna samt riskhanteringsgruppens bedömning utgör underlag till
redovisningen nedan och har belagts med sekretess med stöd av offentlighets och sekretesslagen
(2009:400) 18 kap 13 §, och prövning ska ske innan information lämnas ut. Ett medelvärde av
bedömd risk för ovanstående händelsekategorier presenteras i en riskmatris (figur 6). De svarandes
uppskattade osäkerhet i bedömningarna redovisas efter kategoribeskrivningarna (diagram 3).
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Riskmatris

Sannolikhet (medelvärde)

Mycket hög
sannolikhet

Hög
sannolikhet

3
2

5

Medelhög
sannolikhet

8

7

Kategori

1
2

Social oro
IT och
Kommunikation
Snöoväder
Storm
Elbortfall
Sjukdom/Smitta
Otjänligt
dricksvatten
Trafikolycka –
farligt gods

3
4
5
6
7

1
4

#

6

8

Låg
sannolikhet

Poäng
(S x K)
14,4
13,3
12,7
10,5
10,3
9,4
9,1
8,6

Mycket låg
sannolikhet
Mycket
Begränsade
begränsade

Allvarliga

Mycket
allvarliga

Katastrofala

Konsekvenser (medelvärde)
Figur 6
Borås Stads samlade bedömning av sannolikhet och konsekvens för respektive händelsekategori.
Sannolikhet
Mycket låg sannolikhet
Låg sannolikhet
Medelhög sannolikhet
Hög sannolikhet
Mycket hög sannolikhet
Konsekvenser*
Mycket begränsade

1 gång/100-1000 år
1 gång/50-100 år
1 gång/10-50 år
1 gång/1-10 år
Minst 1 gång/år

Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i verksamhetens funktionalitet,
övergående misstro mot enskild samhällsinstitution, mycket begränsade skador på egendom och
miljö.

Begränsade

Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i verksamhetens funktionalitet, övergående
misstro mot flera samhällsinstitutioner, begränsade skador på egendom och miljö.

Allvarliga

Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, allvarliga störningar i verksamhetens
funktionalitet, bestående misstro mot flera samhällsinstitutioner eller förändrat beteende,
allvarliga skador på egendom och miljö.

Mycket allvarliga

Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter, mycket allvarliga störningar i
verksamhetens funktionalitet, bestående misstro mot flera samhällsinstitutioner och förändrat
beteende, mycket allvarliga skador på egendom och miljö.

Katastrofala

Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter, extrema störningar i
verksamhetens funktionalitet, grundmurad misstro mot samhällsinstitutioner och allmän
instabilitet, katastrofala skador på egendom och miljö.

* I bedömningen av konsekvenser har verksamheterna ombetts att ”avrunda uppåt”, dvs. att alla indikatorer inte måste
vara uppfyllda för att en viss nivå ska anses vara uppnådd.
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Kategoribeskrivning av valda oönskade händelser
Social oro är den största kategorin av de händelser som verksamheterna själva har valt att
analysera. Det kan antas att händelser i omvärlden såsom krisen i Ukraina, terrorism med tillhörande
radikalisering och nyligen inträffade våldsbrott med kniv och skjutvapen i Borås är en bidragande
orsak till resultatet. Under kategorin social oro sorteras alla former av våld, hot om våld, samt
skadegörelse och sabotage. I Borås finns områden där mängden social oro är utmärkande i form av
bl.a. större upplevd otrygghet(trygghetsmätning 2014). Dubbelbemanning för hemtjänsten på vissa
turer är idag ett faktum. I riskmatrisen får social oro högst totalpoäng, och den högsta bedömda
sannolikheten. Social oro som samhällsrisk bedöms av arbetsgruppen som en ny och ökande trend.
IT och Kommunikation bedöms ha den högsta konsekvensen och medelhög sannolikhet. Kategorin
innefattar händelser som leder till att data bli otillgänglig eller att nätverk, inklusive mobilnätet slutar
fungera. Att osäkerheten är hög, och att relativt få har valt att analysera en IT-relaterad händelse
trots att IT och Kommunikation har ansetts vara det näst största kritiska beroendet (20 %), bekräftar
det som även framkommit i gruppdiskussioner och fördjupade intervjuer; IT är oerhört viktigt för
verksamheten men upplevs som svårbegripligt och abstrakt. Det upplevs som svårt att bedöma
riskerna, och man blir lätt beroende av ”experthjälp” om något går fel.
Snöoväder har man relativt mycket erfarenhet av, vilket visas av en låg osäkerhet. Konsekvenserna
kan bli mycket allvarliga med både störningar i verksamheters funktionalitet, stora hälsoeffekter, och
mycket allvarliga skador på främst egendom. Takras har förekommit tidigare, och fastigheter och
anläggningar kan komma att behöva stängas. För att hantera en större händelse i denna kategori
krävs en rad åtgärder inom flera områden, och en väl fungerande samverkan mellan verksamheterna
i kommunen.
Storm är den kategori av händelser som har lägst osäkerhet i bedömningarna. Sannolikheten ligger
mellan medelhög och hög, och konsekvensen är den lägsta av alla kategorier. Förhållandevis få av
alla analyserade händelser sorteras under kategorin storm. Stormen Gudruns konsekvenser år 2005
var exceptionella, men ett antal olyckliga omständigheter anses ha del i detta, och byvindhastigheten
som rådde då bedöms ha en återkomsttid på över 20 år enligt SMHI. Borås har i övrigt klarat sig bra
genom stormar och stormvarningar, och elledningar grävs ner efterhand för att minska sårbarheten,
vilket bidrar till konsekvensbedömningen.
Elbortfall som egen kategori har fått relativt låga poäng, vilket delvis kan förklaras av att Stadshuset
är utrustat med reservkraft, och en nyligen avslutad planeringsomgång av Styrel. Styrel kan
sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser,
kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna
prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling. De indirekta
konsekvenserna bedöms ändå kunna bli allvarliga om exempelvis kommunikationsmedel sätts ur
spel, och ett stort antal hushåll blir isolerade utan ström.
Sjukdom/Smitta innefattar i denna analys epidemi (utbrott av smitta), pandemier
(världsomspännande epidemi) och zoonos (smitta mellan människa och djur). Kategorin har näst
högst konsekvenspoäng, delat med social oro, men samtidigt den lägsta sannolikheten (dock ändå
inom blocket ”medelhög”). Kategorin har den högsta osäkerheten i bedömningarna av sannolikhet
och konsekvens (tydlig osäkerhet). Ebolautbrottet i Afrika 2014 kan antas ha påverkat
bedömningarna.
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Förutbestämda oönskade händelser
Två av Sjuhäradsnätverket förutbestämda scenarion testades av samtliga deltagare där scenarierna
främst utgjorde ett kvalitativt diskussionsunderlag med tankeväckande frågeställningar, snarare än
ett kvantitativt underlag för statistik.
Otjänligt dricksvatten kallas scenariot där 25 % av personalen är sjukskriven och totalt 50 % av
kommunens invånare har otjänligt dricksvatten i kranen. Problemet väntas kvarstå i två dagar. Ett
distributionssystem för nödvatten förutsätts finnas, vilket förklarar den låga riskpoängen i matrisen,
dock saknas på vissa håll kunskap bland de svarande om hur rutinerna fungerar i praktiken, vilka
resurser som finns att tillgå samt uthålligheten i dessa, vilket skulle kunna bidra till en relativt hög
osäkerhet.
Trafikolycka - farligt gods spelar på konsekvenserna av en trafikolycka, där risken för utsläpp
föranleder att de lokaler där den svarandes huvudsakliga verksamhet sker måste utrymmas, liksom
ett antal invånare i staden. Detta leder till stor allmän oro hos befolkningen. För att scenariot ska
kunna tillämpas generellt har ingen exakt plats för olyckan angetts, utan detta bestäms själva av
respektive deltagare baserat på verksamhetens fysiska placering. Då inget utsläpp faktiskt sker i
scenariot bedöms konsekvensen generellt som relativt låg. Att även sannolikheten får låga poäng kan
exempelvis bero på verksamheternas geografiska placering i förhållande till transportleder för farligt
gods, eller tolkningar av scenariots definition. Osäkerheten i bedömningarna är relativ hög, vilket ger
anledning till vidare informationsinhämtning i ämnet.

Osäkerhet i bedömning av sannolikhet
och konsekvens
Osäkerhet (medelvärde)

5
4
3
2

3,0

3,0

2,9

2,7

2,6

3,1

Värde
1
2
3
4
5

Förklaring
Ingen osäkerhet
Mycket liten osäkerhet
Tydlig osäkerhet
Mycket stor osäkerhet
Avstår bedömning

2,2

1,9
1,5

1
0

Diagram 3
För respektive händelsekategori redovisas en osäkerhet i bedömningarna av sannolikhet och konsekvens.
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Ingen osäkerhet

Massiv erfarenhet eller annat underlag talar för bedömningen och det är
närmast omöjligt att bedömningen skulle vara felaktig.

Mycket liten osäkerhet

Omfattande erfarenhet eller annat underlag talar för den gjorda
bedömningen, men det finns en viss möjlighet att den skulle vara felaktig.

Tydlig osäkerhet

Den bedömning som är gjord är den rimligaste, men det finns ett klart
utrymme för att den skulle vara felaktig.

Mycket stor osäkerhet

Det har nätt och jämt gått att göra en bedömning. Det finns ytterst lite att
stödja sig på i frågan och möjligheten för fel är överhängande.

Avstår bedömning

En bedömning i frågan skulle vara en ren gissning.

Disponibla resurser
Genom arbetet med FORSA-modellen har verksamheterna identifierat ett antal disponibla resurser.
Då formuläret för varje disponibel resurs även ställer frågan om andra aktörer kan ha nytta av
resursen under en kris (Ja/Nej + Kommentar), presenteras här en sammanställning av de resurser
som bedöms vara mest troliga att utnyttjas eller påverkas i händelse av en kris.
Personal
Som största arbetsgivare i kommunen, med över 10 000 anställda, har Borås Stad relativt goda
möjligheter att omfördela och kraftsamla personal till kritiska verksamheter i händelse av en kris.
Storleken ställer samtidigt krav på god och övad samordning för att detta ska fungera väl. Till viss del
kan nyckelpersonal lånas in och ut mellan kommunerna för att ytterligare stärka den
sjuhäradsgemensamma förmågan att hantera en kris. Lokala leverantörer finns knutna till Borås Stad
och det gäller t.ex. entreprenadresurser genom Servicekontoret, hantverkare genom
Lokalförsörjningsförvaltningen, etc.
Lokaler
Kommunen äger ett stort antal fastigheter som vid en kris kan nyttjas som värmestugor,
informationsplatser eller arbets- och ledningsplatser. En sammanställning av objekten, som bl.a.
beskriver tillgång till vatten och reservkraft, kapacitet, behov och användningsområde är under
uppförande. I viss mån har krisledningsarbete från icke ordinarie arbetsplats övats, dock saknas ännu
en tydlig plan för den centrala krisledningens flytt till reservledningsplats.
Mobil IT
Övergången från stationära datorer och telefoner till mobila enheter bedöms ha ökat förmågan till
krisledningsarbete från icke ordinarie arbetsplats. Även förmågan att delge allmänheten information
har ökat genom användning av bl.a. sociala medier. Detta förutsätter i hög grad samtidigt att
infrastrukturen för IT fungerar på platsen man flyttar till, och risken för överbelastning i mobilnätet är
stor. Reservförfaranden för kriskommunikation vid nedsatt kapacitet i mobilnätet och internet
behöver utvecklas och övas. Kommunen disponerar i dagsläget två handhållna Rakelmobiler
(Radiokommunikation för Effektiv Ledning), och antalet ska efterhand utökas.
Fordon, anläggningsmaskiner och byggmaterial
Borås Stad disponerar ca 700 fordon, varav ett stort antal personbilar. Servicekontoret tillhandahåller
egna servicefordon, kranlastbilar, truckar, grävmaskiner, hjullastare, logistikcenter etc. som snabbt
kan ställas om till prioriterade uppgifter. På en egen anläggning finns asfalt, grus, kantsten m.m.
färdigt för att med egna resurser akut kunna laga eller dra nya vägar, samt t.ex. VA. Tillgång finns
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även till egen verkstad under Servicekontorets regi, med ständig 24h beredskap för reparationer och
service.
Frivilliga
Erfarenhet från bl.a. skogsbranden i Västmanland 2014 visar att viljan från spontant tillströmmande
och allmänheten att hjälpa till vid en kris kan vara mycket stor. Två frivilligorganisationer utmärker
sig särskilt, Frivilliga Resursgruppen (FRG) och Hemvärnet. Borås Stad och Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund har ett avtal med FRG om regelbunden övning och utbildning, men
planerade övningar har inte alltid kunnat genomföras fullt ut på grund av personalbrist hos FRG. FRG
förväntas bl.a. kunna bemanna värmestugor och informationsplatser samt tillmötesgå och organisera
spontant tillströmmande frivilliga.
Hemvärnet har materiel, personal och terränggående fordon i Borås, ett gott personalläge och en väl
fungerande Rakelförsedd ledningsorganisation. Totalt består Elfsborgsgruppen som leder Hemvärnet
i Göteborgs- och Sjuhäradsområdet av ca 2000 soldater. För att kunna nyttja Hemvärnet måste
kommunen begära stöd av Försvarsmakten. Önskemål från bl.a. stadsdelsförvaltningarna har
inkommit om ökad samövning med både FRG och Hemvärnet.
Lantbrukare, som generellt bedöms ha mycket erfarenhet och en god förmåga att på egen hand klara
svåra förhållanden, identifieras som en tredje kategori av frivilliga. De kan bidra med bl.a.
arbetsmaskiner, och stötta kringliggande hushåll på landsbygden genom exempelvis plogning av
vägar.

Sårbarheter, brister och föreslagna åtgärder
Genom de diskussioner och frågeställningar som uppstått under arbetet med denna analys har ett
antal oklarheter eller brister identifierats, som behöver behandlas vidare. Baserat på resultaten i
denna analys presenteras nedan i enlighet med MSBFS 2015:5 § 7 en sammanfattning av de
föreslagna kommungemensamma åtgärder som inkommit.
Social oro
Social oro är ett vitt begrepp, och konsekvenserna kan ta sig uttryck på många olika sätt. Spannet
mäter från direkta personskador eller dödsfall till ekonomiska förluster och långsiktig segregering i
samhället. Borås ligger i dagsläget förhållandevis långt fram i arbetet mot våldsbejakande extremism,
med samarbete över förvaltnings- och myndighetsgränser, men bl.a. resurser för anhörigstöd
behöver tillföras. Förmågan att även vid en kris nå ut med samhällsviktig information på exempelvis
andra språk än svenska behöver säkerställas.
Reservkraft
De fastigheter som ska fungera som kommunens Värmestugor och Informationsplatser (VIP), och
reservledningsplatser samt övriga känsliga verksamheter såsom äldreboenden bör utrustas med
särskild kontakt för inkoppling av mobilt reservkraftverk. Ett skäligt antal reservkraftverk bör efter
kartläggning av behoven anskaffas, och kan med fördel samförvaras med övrig materiel för
upprättande av VIP på särskilda platser. Rutiner bör finnas i Borås Stad som säkerställer att känsliga
verksamheter vid nyetablering förses med möjlighet att ta emot reservkraft. Möjligheten att vid
behov kunna hyra in mobila kraftverk genom avtal med privata leverantörer bör utredas.
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Värmestugor och Informationsplatser (VIP)
Ett antal av kommunen ägda fastigheter, företrädesvis idrottshallar, bör fastslås och utrustas för att
kunna erbjuda tillfälligt skydd och möjlighet till övernattning. Rutiner för detta behöver upprättas,
personal behöver övas och särskild materiel såsom filtar och utspisningsutrustning kan behöva
anskaffas. Samma fastigheter ska även kunna användas som samlingsplats vid informationsspridning.
Nödvändlig materiel för VIP bör förvaras samlat och lättillgängligt för att lätt kunna distribueras till
den plats där behov uppstår.
Nödvatten
En plan för distribution av nödvatten finns i kommunen, och i Borås finns ett av
Vattenkatastrofgruppen VAKA:s förråd med nödvattencontainrar, innehållandes vattentankar om 1
kbm. Dessa kan dock lånas först efter att begäran om stöd gjorts till Livsmedelsverket, och de är på
intet sätt reserverade enbart för Borås. Kommunen behöver utreda behovet av egen utrustning
såsom tankar och dunkar för distribution från hämtningsplatsen till bostaden, säkerställa att
påfyllning över tid av utplacerade vattentankar kan ske effektivt, samt förtydliga ansvarsförhållandet
mellan involverade aktörer.
Utbildning och övning
Önskemål har framkommit om ytterligare utbildning och övning inom följande områden:






Tekniska ledningssystem – RAKEL, videokonferens, WIS, SmartBoard och stabsmallar.
Alternativ ledningsplats – Rutiner och utrustning.
Prioritering och fördelning av personal och arbetsuppgifter – Juridiska grunder för
omfördelning av personal för att lösa prioriterade uppgifter vid en kris.
Samverkan med frivilliga resurser – Få en bättre förståelse för varandras förmåga och
underlätta för framtida civila och civil-militära insatser och övningar.
Samverkan mellan förvaltningar och kommunala bolag – Identifiera gemensamma
beroenden och möjligheter för att effektivt kunna hantera komplexa situationer.

Kommunikationssystem
Ytterligare Rakelapparater krävs i Borås för att effektivt kunna bedriva krisledning. Dessa bör fördelas
geografiskt på strategiska platser i kommunen, och en sambandsplan som beskriver
kommunikationsvägarna behöver upprättas.
Tjänsteman i beredskap (TiB)
I dagsläget finns ingen tjänsteman i beredskap (TiB) i Borås för att omedelbart kunna starta upp och
samordna det inledande arbetet vid en eventuell kris. Funktionen skulle kunna bestå av speciellt
utbildade medarbetare som enligt ett rullande schema har ständig beredskap. TiB skulle vara Borås
Stads larmmottagare för händelser som kan föranleda att kommunens krishanteringsorganisation
måste aktiveras. Möjligheterna att ha en tjänsteman i beredskap i Borås bör ses över.
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Bilagor
Bilaga 1. Referenser
Publikationer
Borås Stad. Risk och sårbarhetsanalys 2011. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-08-16, § 109. Dnr
2010/KS0169
Länsstyrelsen Västra Götalands län. Risk och sårbarhetsanalys 2014. 2014. Rapportnr. 2014:61
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser.
MSB 2011
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vägledning för samhällsviktig verksamhet.
MSB 2014
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Risker och förmågor 2012 – Redovisning av
regeringsuppdrag om nationell riskbedömning respektive bedömning av krisberedskapsförmåga. MSB
2013
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). FOI:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (FORSA). FOI 2011
Borås Stad & Polismyndigheten i Västra Götaland. Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar
2014, Presentation Borås. Borås Stad 2014

Lag och förordning
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och
sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5)
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Under andra fliken redovisar deltagare sina prioriterade åtaganden och därtill kopplade kritiska beroenden.

Jobba åt höger, och fortsätt därefter med nästa Prioriterade Åtagande i fälten nedan.

Exemplet ovan ska skrivas över och ersättas med er verksamhets första Prioriterade
Åtagande!

ex. "Leverera
dricksvatten"

Samhällsviktig?
(Ja/Nej)
ex. "BEM svarar för dricksvattenförsörjning till x antal i Ja
Borås Stad"

Prioriterat Åtagande (PÅ) Beskrivning av PÅ

Under första fliken lämnas kontaktuppgifter och en kort beskrivning av verksamheten.

Kort beskrivning av verksamheten (100-200 ord).

Övriga deltagare/expertgrupp

Förvaltningens kontaktperson för RSA

Förvaltning/Bolag

ex. "Vattenledningsnätet"
ex.
"Tryckstegringsstationer"

ex. "Vattenverk"

Kritiska Beroenden (KB)

Beskrivning av
KB

Bilderna nedan representerar respektive flik ur ett kalkylblad (Excel). Gula fält ska fyllas i av deltagaren. Gråa fält kan inte redigeras. Fält med orange text i
fetstil fylls i automatiskt under processens gång. Vissa bilder representerar ett utsnitt då flera identiska fält finns i formuläret.

Bilaga 2. RSA-formulärets delar
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Disponibla Resurser (skydd) Beskrivning av DR

Effekten av oönskade händelser redovisas.

Oönskad Händelse (OH) Beskrivning av OH

På vilket sätt kan resursen
utnyttjas i samhället?

32

Sannolikhet Konsekvens Osäkerhet i bedömning Påverkar KB (välj max 10 st) Effekt på KB (välj)

För respektive kritiskt beroende redovisas eventuella disponibla resurser.

ex. "Vattenledningsnätet"

endast behandlas en gång.

gånger i listan, behöver den

Om samma KB förekommer
flera

Kritiskt Beroende (KB)
ex. "Vattenverk"

Kan andra aktörer ha
nytta av resursen
under en kris?
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ex. "Leverera
0 dricksvatten"
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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En åtgärdslista och utrymme för kommentarer till säkerhetssamordnaren finns under sista fliken i formuläret.

Kommentarer/tillägg/övrig info till Säkerhetssamordnaren

Åtgärd

Behandlar Kritiskt Beroende Ansvarig (namn) Deadline (åååå-mm-dd)

Verksamhetens samlade förmåga att
upprätthålla det Prioriterade Åtagandet vid Kommentar/förklaring (frivillig)
specifik Oönskad Händelse

Förmågan att upprätthålla sina prioriterade åtaganden respektive oönskad händelse bedöms.

0

Med hänsyn till följande Påverkar Prioriterat
Oönskad Händelse
samlade konsekvenser Åtagande
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Nr 94
En kommunallag för framtiden
2015-09-21

Dnr 2015/KS0393 100

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Yttrande
Från Kommunfullmäktige
Till Finansdepartementet

Borås Stad har genom remiss från Finansdepartementet
fått möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning.

2015-10-15

Utredningen har haft i uppdrag att göra en bred översyn
av kommunallagen med målsättningen att åstadkomma
en ändamålsenligt utforma lagstiftning. Kommunallagen
skulle även i fortsättningsvis vara en ramlag och utredaren skulle utgå från ett medborgarperspektiv. I uppdraget
ingick också att göra en lagteknisk översyn.

(Fi2015/1581)

Utredningen har varit remitterad inom Borås Stad till
stadsdelsnämnderna, Stadsrevisionen, AB Bostäder och
Borås Energi och Miljö AB.
Ett förslag till yttrande har utarbetats i vilket Borås
Stad avstyrker utredningens förslag på följande punkter:
Utrymmet för beställar- utförarnämnder förtydligas,
försöksverksamhet med majoritetsstyre, program om mål
och riktlinjer, utvidgat medlemskap för företag och organisationer och större möjligheter till laglighetsprövning
av budgetbeslut. Borås Stad vill att Kommunallagen även
skall markera den möjlighet som kompetensutvidgning
enligt EU-rätten kan innebära - inte bara begränsningen
samt att möjligheten öppnas för kompetensenlig avtalssamverkan mellan kommuner.
Övriga delar av utredningens förslag kan accepteras och
tillstyrks därför.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avge yttrande över utredning ”En kommunallag för
framtiden” enligt Kommunstyrelsens förslag
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund Kommunsekreterare
Länk till regeringens hemsida Lagförslaget i sin helhet
Del A
Del B
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En kommunallag för framtiden

Sammanfattning
Borås Stad avstyrker utredningens förslag på följande
punkter: Utrymmet för beställar- utförarnämnder förtydligas, försöksverksamhet med majoritetsstyre, program om
mål och riktlinjer, utvidgat medlemskap för företag och
organisationer och större möjligheter till laglighetsprövning av budgetbeslut. Borås Stad vill att Kommunallagen
även skall markera den möjlighet som kompetensutvidgning enligt EU-rätten kan innebära – inte bara begränsningen samt att möjligheten öppnas för kompetensenlig
avtalssamverkan mellan kommuner.
Övriga delar av utredningens förslag kan accepteras och
tillstyrks därför.

Organisationsfrågor
Utrymmet för beställar- utförarnämnder
förtydligas

Kommunallagen ger förutsättningar redan idag för beställar- utförarnämnder och systemet är väl utvecklat. Borås
Stad anser principiellt att detaljreglering av den kommunala verksamheten bör undvikas. Borås Stad avstyrker
förslaget.
Försöksverksamhet med majoritetsstyre

Borås Stad anser att förslaget innebär en mycket stor
principiell förändring och ser inga demokratiska eller ekonomiska fördelar. Däremot en uppenbar risk att oppositionens ställning försvåras. Fråga har dessutom varit föremål
för utredningar tidigare. Inget nytt synes ha tillförts i
utredningen som berättigar att frågan aktualiseras. Borås
Stad avstyrker förslaget.
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Program om mål och riktlinjer

Laglighetsprövning

Programskyldigheten föreslås utvidgas till att omfatta den
verksamhet som kommunen själv bedriver – men som
också kan bedrivas av privata utförare.

Större möjligheter till laglighetsprövning av
budgetbeslut

Borås Stad anser att förslaget kommer att medföra slöseri
med kommunens resurser då kommunen redan har ramar,
principer och system för uppföljning av den egna verksamheten. Borås Stad avstyrker förslaget.

EU-rätt, konkurrens och marknader

Rätten att begära laglighetsprövning även av budgetsbeslutet med hänvisning till att beslutet strider mot god
ekonomisk hushållning eller att resultatutjämningsreserven använts på felaktigt sätt leder till att kommunens
budget är osäker under lång tid, vilket inte är bra. Därtill
kan konstateras att en laglighetsprövning ofta tar cirka ett
år hos domstolen att handlägga, varför eventuell nytta för
klaganden blir liten. Nyttan överväger således inte olägenheten med förändringen. Borås Stad avstyrker förslaget.

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse – i
förhållande till den kommunala kompetensen

I förslaget anges att EU-rätten kan begränsa den kommunala kompetensen. I vissa fall kan EU-rätten dock medge
kommunerna rätten att lämna bidrag, t ex till innovationsföretag. Kommunen bör då också få den kompetensen
enligt Kommunallagen.

Utvidgat medlemskap
Ett företag med fast driftställe föreslås bli
kommunmedlem

Syftet med laglighetsprövning är inte att parter skall föra
talan i egen sak utan är mer ett demokratiskt kontrollinstrument av kommunala beslut. Rätten att påkalla sådan
prövning har förbehållits kommuninvånarna, dvs de som
bor och betalar skatt i kommunen. Med den föreslagna
utvidgningen skulle t ex stora företag med fast driftställe i
kommunen kunna påverka den lokala demokratin, vilket
sannolikt inte varit syftet. Företag, som berörs av beslut,
har redan rätt att föra sin talan genom förvaltningsbesvär.
Där är möjligheterna till prövning större och prövningen
kan dessutom leda till ett ändrat beslut. Borås Stad avstyrker förslaget.

En ideell förening med verksamhet föreslås bli
kommunmedlem

Argumenten för företag gör sig också gällande för ideella
föreningar. Därtill kan man konstatera att ideella organisationer med verksamhet på orten sannolikt också har
medlemmar bosatta på orten. Dessa har redan rätt att
begära laglighetsprövning, varför utvidgningen är onödig
och ger fel signaler om vad laglighetsprövning egentligen
är. Borås Stad avstyrker förslaget.

Revision
Till Borås Stads yttrande fogas som bilaga ett yttrande
upprättat av branschnätverket STAREV som Borås Stad
ställer sig bakom.

Övriga frågor
Utredning av kommunernas kompetensrättsliga
förutsättningar för generell avtalssamverkan
saknas

Det finns ett stort behov av samarbete mellan olika kommuner för att klara sina uppgifter. Det kan röra utveckling
av en gemensam digital lösning eller samutnyttjande av
olika specialisttjänster, såsom logoped, tolk eller jurist.
Tjänsterna är svåra och ibland omöjliga att köpa på marknaden. Varje kommun i sig kan vara för liten för att själv
utveckla tjänsten eller för att nyttja en hel tjänst. Ofta är
samarbetet sådant att det inte lämpar sig med gemensam
nämnd eller kommunalförbund. Kommunerna kan t ex
ligga en bit från varandra. Den gemensamma digitala
lösningen eller den samutnyttjade specialisttjänsten är för
liten att skapa en ny nämnd eller nytt kommunalförbund,
med de förhållandevis stora administrativa kostnader det
medför. Borås Stad anser att frågan bör utredas närmare.
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Per-Olof Höög Kommunfullmäktiges ordförande
Göran Björklund Kommunfullmäktiges sekreterare
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Sammanfattning
Den kommunala verksamheten
har förändrats
Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992
har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen. Globaliseringen
och EU-medlemskapet påverkar allt mer den kommunala
verksamheten. Utvecklingen mot ett allt mer fragmenterat
partisystem har fortgått. Allt fler kommuner och landsting
styrs av stora koalitioner eller har ett oklart parlamentariskt läge.
Omvärldsförändringar och ideologiska ställningstaganden
har motiverat kommuner och landsting att i allt större
utsträckning reformera sina organisationer. Reformarbetet
har inneburit att mål- och resultatstyrning tillämpas i allt
större utsträckning, som ett alternativ till den traditionella
detaljstyrningen av den kommunala verksamheten. Beställar- och utförarorganisation var under en period intressant.
Målstyrningen har även gett upphov till en mer aktiv uppföljning av kommunal verksamhet. Allt mer verksamhet
sköts av privata utförare. Den kommunala organisationen
kräver i större utsträckning anställda med olika former av
specialistkompetens.
Kommuner och landsting har flera olika roller. De är
ansvariga för centrala välfärdstjänster, myndighetsutövare,
samhällsbyggare, arbetsgivare, upphandlare och demokratiska arenor för olika former av beslutsfattande. Kommunallagen ska bidra till att dessa olika roller kan hanteras på
ett effektivt och rättssäkert sätt. Det kan konstateras att
nuvarande lag reglerar mycket om rollen som demokratisk
arena medan frågor om rättssäkerhet och arbetsgivarrollen
är mera sparsamt reglerade. Ska kommuner och landsting
fungera som attraktiva arbetsgivare, attrahera alla de olika
professioner som behövs för en kommunal verksamhet och
garantera en rättssäker hantering av ärenden behöver lagen
stärkas i dessa avseenden.

Bättre förutsättningar för en
ändamålsenlig organisation
Styrelsen har en särställning bland nämnderna genom att
den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Detta
kommer till uttryck genom styrelsens särskilda uppgifter
i beredningsprocessen, inte minst när det gäller budgetbehandlingen. Styrelsen kan dock inte tvinga någon annan
nämnd att vidta en viss åtgärd.
Utredningen har gjort en enkät som visar att en stor
grupp av ordförandena i kommun- och landstingstyrelserna efterfrågar mer rättsliga befogenheter till styrelsen.
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Utredningen föreslår därför att fullmäktige ska få rätt att
föreskriva att styrelsen ska få fatta beslut rörande andra
nämnders verksamhet. Det är fullmäktige som bestämmer
om, och i så fall, på vilka områden det ska få ske. Styrelsen
ska dock inte kunna ges rätt att fatta beslut som rör andra
nämnders myndighetsutövning eller ärenden som i övrigt
rör enskilda.
En rätt att delegera ärenden även till presidiet i nämnder
ska också införas eftersom det i många fall kan finnas ett
praktiskt behov av sådan delegation.
Utredningen föreslår också ändringar i kommunallagen
för att klargöra att det är möjligt att använda en beställarutförarorganisation.

Försöksverksamhet med majoritetsstyre
Utredningen har efter enkäten kunnat konstatera att en
betydande minoritet av ordförandena i kommun- respektive landstingsstyrelserna efterfrågat en möjlighet att pröva
ett system med majoritetsstyre. Utredningen föreslår mot
denna bakgrund en lag som ska möjliggöra en försöksverksamhet med majoritetsstyre under mandatperioden
2018–2022. Fullmäktiges beslut om en försöksverksamhet ska fattas av en kvalificerad majoritet senast den 31
december 2017. Om systemet införs ska fullmäktige i ett
särskilt reglemente ange hur oppositionen ska ges insyn i
styrelsens arbete och administrativt stöd i övrigt.

Styrning och uppföljning av verksamhet
i egen regi
Efter förslag i utredningens delbetänkande har en skyldighet för fullmäktige införts i kommunallagen att anta ett
särskilt program med mål och riktlinjer för verksamhet
som bedrivs av privata utförare. Programmet ska även ange
hur uppföljning ska ske. Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett sådant program. Enligt utredningen finns
skäl att låta programmet omfatta även verksamhet som
bedrivs i egen regi. Om uppföljning av privata utförare
exempelvis sker med besök med en viss frekvens bör
övervägas om samma modell ska tillämpas för verksamhet
i egen regi. Utredningen föreslår därför att programmet
även ska omfatta egenregiverksamhet. Det är dock endast
sådan verksamhet som skulle kunna överlåtas till privata
utförare som omfattas av programmet. Exempelvis ska
tillsyn och myndighetsutövning som måste utföras i egen
regi inte omfattas av programmet.
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De anställda
De anställda är en central del av den kommunala verksamheten. I kommunallagen finns endast en mycket begränsad reglering av de anställda. Ur ett medborgarperspektiv
är det en brist att lagen inte tydligare reglerar hur den
kommunala organisationen faktiskt fungerar. I kommunallagen bör de anställda därför synliggöras. Utredningen
föreslår därför att det i kommunallagen ska anges att
det är styrelsen som utser direktören i kommunen eller
landstinget. Direktören ska ha den ledande ställningen
bland personalen och vara chef för den förvaltning som
finns under styrelsen. Direktören ansvarar för att det finns
ett underlag till beslut i samtliga ärenden som styrelsen
ska behandla och svarar för att styrelsens beslut verkställs.
Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska
leda förvaltningen under styrelsen samt direktörens övriga
uppgifter. Vilka frågor som direktören ska ansvara för kan
variera mellan kommuner och landsting. Detta är något
som får avgöras lokalt.
Utredningen har övervägt att ge de anställda en i kommunallagen fastslagen beslutanderätt, men bedömt att
nackdelarna med en sådan reglering överväger fördelarna.
Reglerna om delegation av beslutanderätt till den anställde
bör dock förenklas genom att det inte ska vara ett ovillkorligt krav att alla beslut som fattats på delegation anmäls
till nämnden. Beslut som inte behöver anmälas ska, om de
kan överklagas genom laglighetsprövning, dokumenteras
i särskilda protokoll som tillkännages på den kommunala
anslagstavlan.

Styrelseledamöter i kommunala
aktiebolag
Styrelsen i ett kommunalt aktiebolag består ofta av ledamöter från de politiska partierna. Det är möjligt att utse
även ledamöter utan partipolitisk bakgrund men med exempelvis särskild branschkunskap. Ett stort antal kommuner och landsting har i dag ledamöter i sina bolagsstyrelser
utan partipolitisk bakgrund. En förutsättning för att så ska
vara möjligt är dock ett mycket brett partipolitiskt stöd i
fullmäktige. Om en begränsad minoritet kräver det måste
valet ske proportionellt. Utredningen anser att det finns
ett värde i att, särskilt i aktiebolag som bedriver verksamhet affärsmässigt, lättare kunna utse ledamöter med annan
än partipolitisk bakgrund. Utredningen föreslår därför att
fullmäktige kan besluta att utseendet av en minoritet av
styrelseledamöterna i kommunala aktiebolag ska kunna
utses utan att lagen om proportionellt valsätt ska tillämpas. Om fullmäktige väljer att använda sig av möjligheten
ska riktlinjer antas där fullmäktige klargör vilken kompetens och erfarenhet ledamöter i sådana styrelser ska ha.

En kommunallag i bättre samklang
med EU-rätten
EU-rätten påverkar den kommunala verksamheten på
ett stort antal områden. I exempelvis rollen som myndighetsutövare ska kommuner och landsting tillämpa olika
former av EU-rättsliga regler. Den påverkar främst andra
lagar än kommunallagen. EU:s konkurrens- och statsstödsregler kan dock påverka den kommunala kompetensen och möjligheten att organisera sin verksamhet.
Organisationsfriheten påverkas främst av upphandlingsreglerna. De har setts över i särskild ordning och berörs
därför inte närmare av utredningen. Vad gäller den
kommunala kompetensen har utredningen analyserat
statsstödreglernas påverkan i allmänhet och reglerna om
s k tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, SGEI, i synnerhet. Utredningen kan konstatera att statsstödsreglerna
både inskränker den kommunala kompetensen men också
ger större möjligheter att lämna stöd än kommunallagen.
Statsstödsreglernas betydelse bör därför markeras tydligare
i kommunallagen. Många av de tjänster som kommuner
och landsting utför kan vara SGEI-tjänster enligt EU-rätten. Enligt utredningens bedömning förfogar kommuner
och landsting över de verktyg och kan vidta de åtgärder
som behövs för att utnyttja reglerna om SGEI. Enligt utredningen bör det ändå tas in en reglering om detta i kommunallagen, dels av pedagogiska skäl, dels för att tydliggöra att kommuner och landsting har denna befogenhet.
I förhållande till EU markeras också kommunernas och
landstingens betydelse för välfärdssektorn. I ett europeiskt
perspektiv avviker Sverige nämligen från den vanligtvis
rådande ordningen att det huvudsakligen är staten som
har ansvar för välfärden. Ett utpekande i lagstiftning är
ett förtydligande av kommunernas och landstingens roll
för tillhandahållande av framför allt välfärdstjänster på det
sätt som avses i artikel 36 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan). Utredningen anser
att den kommande upphandlingsmyndigheten ska ges i
uppdrag att bistå med vägledning om SGEI-regelverket
och statsstödsreglerna i övrigt.
För att förebygga konflikter mellan kommuner och
landsting och det privata näringslivet föreslår utredningen
att det i kommunallagen ska föras in ett målsättningsstadgande. Enligt det ska kommuner och landsting, när de
agerar på en marknad, verka för att uppträda konkurrensneutralt. Detta ska gälla om inte annat följer av lag eller
annan författning.

Laglighetsprövning
Kommunala besluts laglighet, men inte lämplighet, kan
överklagas av alla kommun- och landstingsmedlemmar
till domstol. Enligt utredningens mening är ordningen för
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laglighetsprövning i princip tillfredsställande. Nuvarande
system där endast juridiska personer som äger fastigheter
ges klagorätt innebär dock att flera juridiska personer
som kan sägas ingå i den kommunala gemenskapen inte
har talerätt. Utredningen anser därför att kretsen medlemmar bör vidgas till juridiska personer som bedriver
näringsverksamhet från fast driftställe i kommunen eller
landstinget. Vidare bör ideella föreningar som har sitt säte
eller bedriver verksamhet i kommunen och landstinget ges
talerätt.
Utredningen föreslår också att budgetbeslut som endast
kan bli föremål för en begränsad laglighetsprövning, t ex
beslut att åberopa synnerliga skäl för att inte balansera
budgeten eller för att inte reglera ett negativt balanskravsresultat, ska kunna prövas fullt ut.

Verkställighet och rättelse av
kommunala beslut
Ett kommunalt beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning får verkställas innan det har fått laga kraft,
även om det har överklagats. En individuell prövning ska
dock göras och verkställighet får inte ske om särskilda skäl
talar emot det. I ett fåtal, men principiellt viktiga fall, har
beslut verkställts på ett sätt som gjort det omöjligt att rätta
dem. Det har bl a handlat om avknoppningar av kommunal verksamhet till underpris. För att förhindra detta
anser utredningen att reglerna om verkställighet av beslut i
kommunallagen ska skärpas. Att ett beslut inte kan rättas
ska vara ett skäl för att beslutet inte ska få verkställas förrän det fått laga kraft.

En webbaserad kommunal anslagstavla
Kommuner och landsting är skyldiga att på en fysisk anslagstavla bl a kungöra tid och plats för fullmäktiges sammanträden och tillkännage att protokoll över beslut har
justerats. Eftersom alla kommuner och landsting använder
sina webbplatser för att kommunicera med medborgarna
bör denna ersättas med en anslagstavla på varje kommuns,
landstings och kommunalförbunds webbplats. Dessa webbaserade anslagstavlor ska och får ge ytterligare information än vad som ges på de fysiska anslagstavlorna. Kommuner, landsting och kommunalförbund ska vara skyldiga
att även på annat sätt göra innehållet på anslagstavlorna
tillgängligt för dem som exempelvis inte har tillgång till
internet.

behållas. Deras oberoende och professionalitet bör stärkas
ytterligare inom ramen för nuvarande ordning. I detta
syfte föreslås att ordföranden för revisionen, om sådan
utses, ska väljas från den politiska minoriteten. Förslaget
till revisionens budget ska vidare upprättas av fullmäktiges
presidium. De sakkunniga ska ges rätt att yttra sig när
fullmäktige behandlar revisionens budget.
I övrigt föreslås vissa tekniska förändringar av systemet i
syfte att underlätta revisionsprocessen.

Lagteknisk översyn
Utredningen har gjort en lagteknisk översyn av lagen och
föreslår en helt ny omarbetad lag. Syftet med översynen
har varit att utifrån ett medborgarperspektiv utforma en
tydlig och språkligt moderniserad lagstiftning. Lagen har
fått en ny struktur och ytterligare tre kapitel. Särskilda
kapitel föreslås för de anställda, medborgarna, kommunal
samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter. Särregleringarna för Stockholms läns landsting och
Stockholms kommun har i stor utsträckning mönstrats ut.

Konsekvenser av förslagen
Utredningen har försökt att utarbeta en lag för att stärka
såväl effektivitet som rättssäkerhet i den kommunala verksamheten. Centralt har bl a varit att tydliggöra regelverket
om ledning och styrning genom bestämmelser om grundläggande uppgifter och en instruktion för direktören. Ett
särskilt kapitel om de anställda skapar ökad tydlighet om
de anställda i kommunallagen. Genom att på detta sätt
öka transparensen kan förslagen bidra till en professionell
förvaltning och motverka risken för korruption. Utredningen föreslår ett särskilt kapitel om medborgarna och att
kretsen som kan överklaga kommunala beslut ska vidgas.
På detta sätt stärks rättssäkerheten och kommuners och
landstings roll som demokratiska arenor.

En tydlig EU- och it-anpassning är vidare förslag som
syftar till att anpassa lagen till ett modernt samhälle.
Utredningen har vissa förslag t ex slopade krav på annonsering i ortstidning, som kan bidra till minskade kostnader
för kommuner och landsting, dessutom gör utredningen
bedömningen att flera förslag också kan tänkas bidra till
en mer effektiv verksamhet.

En förbättrad kommunal revision

Ikraftträdande

Systemet med att de förtroendevalda revisorerna har
ansvar för både effektivitets- och redovisningsrevision ska

Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft
den 1 januari 2018.
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Från Sveriges kommuner och landsting
2015-02-24

En kommunallag för framtiden
Utredningen ”En kommunallag för framtiden” har överlämnat sitt slutbetänkande (SOU 2015:24) den 23 mars
2015 1).
1) A
 rbetet omfattar också ett delbetänkande; ”Privata utförare –
kontroll och insyn” (SOU 2013:53). Förslagen i delbetänkandet
har lagts till grund för lagstiftning genom propositionen ”Privata utförare av kommunal verksamhet” (prop 2013/14:118).
Dessa ändringar har trätt i kraft per den 1 januari 2015, lag
(2014:573).

Betänkandet har remitterats till samtliga kommuner,
landsting och regioner. Remisstiden utgår den 30 oktober.
Utredaren har haft två fasta referensgrupper; den ena
parlamentariskt sammansatt den andra bestående av
företrädare för civilsamhälle och näringslivsorganisationer.
Till utredningen har också knutits en expertgrupp om
22 personer (däribland SKL). Utredaren har också under
arbetets gång besökt arbetsutskottet vid tre tillfällen.
SKL har bjudit in till tre remisskonferenser; dels en den
24 juni i Stockholm (som också kommer att webbsändas)
samt ytterligare två efter sommaren, den 21 augusti i
Malmö respektive en den 1 september i Stockholm.
Betänkandet – som består av två delar – omfattar drygt
1 100 sidor utgör en genomlysning av hela kommunallagen.
Utredningsförslaget innebär sammanfattningsvis följande:

Organisationsfrågor
1. Styrelsens ställning stärks

Fullmäktige föreslås få besluta att styrelsen ska kunna fatta
beslut om vissa frågor som rör andra nämnders verksamhet. Det ska dock inte kunna gälla nämndernas myndighetsutövning eller ärenden som i övrigt rör enskilda.

2. Möjlighet till underställd nämnd tas bort

Fullmäktige föreslås inte längre kunna besluta att en
nämnd ska vara underställd en annan nämnd. Fullmäktige ska inte längre kunna föreskriva att en lokal nämnd
eller en nämnd som är underställd en annan nämnd inte
får väcka ärenden i fullmäktige.

3. U
 trymmet för beställar- utförarnämnder
förtydligas

Förtydligande som innebär att fullmäktige föreslås få besluta att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan
nämnd. Fullmäktige föreslås också få möjlighet att besluta
att en nämnd inte ska anvisas några medel, dvs hänvisas
till nettoanslag.

4. Försöksverksamhet med majoritetsstyre

En lag om försöksverksamhet med majoritetsstyre i
kommuner och landsting föreslås. Möjligheten föreslås
gälla för mandatperioden 2018–2022. Enligt förslaget
ska fullmäktige garantera insyn för de partier som finns
representerade i fullmäktige, men som inte har ledamöter
i styrelsen genom ett reglemente. I detta ska klargöras ska
att alla partier ska ges en god tillgång till information om
styrelsens arbete, pågående ärenden och administrativt
stöd i övrigt.

5. Program om mål och riktlinjer

En skyldighet för fullmäktige att för varje mandatperiod
anta ett program för mål och riktlinjer för uppföljning av
verksamhet som bedrivs av privata utförare har införts och
trätt i kraft.
I slutbetänkandet föreslås programskyldigheten utvidgas
till all sådan verksamhet som kommunen eller landstingen
själv bedriver – men som också kan bedrivas av privata
utförare.
Enligt förslaget ska det i programmet också anges hur
sådana mål och riktlinjer samt föreskrifter i lag eller annan
författning ska följas upp.

6. Instruktion för direktören

Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den
ledande ställningen bland personalen och vara chef för den
förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta
att direktören ska ha en annan benämning.
Direktören ska ansvara för att det finns ett underlag till
beslut i samtliga ärenden som styrelsen ska behandla och
svarar för att styrelsens beslut verkställs.
Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören
ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska
också fastställa direktörens övriga uppgifter.
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7. Delegation

Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som
har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den.
Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om
beslutet får överklagas genom laglighetsprövning.
I kommunallagen ska införas en möjlighet för nämnderna
att delegera beslutanderätt till sina presidier.

4. V
 ägledningsfunktion hos upphandlingsstödet
förslås

Upphandlingsstödet ska ges uppgiften att vägleda kommuner och landsting som avser att ge ett stöd. Utredningen föreslår att fem miljoner kronor avsätts till den
verksamheten fr o m budgetåret 2016.

Utvidgat medlemskap
8. Bisysslor

I kommunallagen ska det finnas en hänvisning till
bestämmelsen i regeringsformen om skyldigheten för
den som utför offentliga förvaltningsuppgifter att iaktta
saklighet och opartiskhet. Det ska också i lagen finnas en
hänvisning till bestämmelserna om bisysslor i lagen om
offentlig anställning.

9. Bemanning i bolagsstyrelser

Fullmäktige ska kunna besluta att minoriteten av ledamöterna i en styrelse i ett kommunalt aktiebolag ska kunna
utses på annan än partipolitisk grund. Hur ledamöter ska
utses ska regleras i särskilda riktlinjer.

EU-rätt, konkurrens och marknader
1. Förhållandet till EU-rätten förtydligas

Det ska förtydligas att kommunernas och landstingens
möjligheter att utöva sina befogenheter kan begränsas av
EU-rätten. De gäller om inte annat följer av reglerna om
statsstöd.

2. Tjänster av allmänt intresse
– i förhållande till kompetensen

Det ska i kommunallagen anges att kommuner och landsting inom sina befogenheter får tillhandahålla tjänster av
allmänt intresse enligt unionens fördrag.

3. Betydelsen av att verka konkurrensneutralt

I kommunallagen ska föras in ett målsättningsstadgande.
Enligt det ska kommuner och landsting, när de agerar på
en marknad, verka för att uppträda konkurrensneutralt.
Detta ska gälla om inte annat följer av lag eller annan
författning.
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1. E
 tt företag med fast driftställe föreslås bli
kommunmedlem

Juridiska personer som bedriver näringsverksamhet från
ett fast driftställe i en kommun eller i ett landsting ska
vara medlem i den kommunen eller landstinget.

2. En ideell förening med verksamhet föreslås
bli kommunmedlem

Ideell förening ska vara medlem i kommun och i landsting, om föreningens styrelse har säte i kommunen eller i
landstinget eller om föreningen bedriver verksamhet där.

3. V
 issa unionsmedborgare (som inte får
folkbokföras) föreslås få medlemskap…

En unionsmedborgare som är bosatt i kommunen eller landstinget men enligt folkbokföringslagen inte ska
folkbokförs där, ska också vara medlem i kommunen eller
landstinget. Fullmäktige får besluta att en sådan unionsmedborgare också ska kunna lämna medborgarförslag.
… och rösta i kommunala folkomröstningar
Lagen om kommunala folkomröstningar ska ändras så
att en unionsmedborgare som är bosatt i kommunen eller landstinget men inte ska folkbokföras där, också ska
kunna delta i kommunala folkomröstningar.

Laglighetsprövning
1. S
 törre möjlighet till laglighetsprövning av
budgetbeslut

Enligt dagens regler går det inte – med hänvisning till
att ett beslut innebär ett befogenhetsöverskridande eller
strider mot lag – att laglighetspröva beslut med hänvisning
till krav på god ekonomisk hushållning, balanskravet eller
reglerna för resultatutjämningsreserver. Den begränsning
i vilka prövningsgrunder som kan tillämpas vid laglighetsprövning för vissa budgetbeslut ska tas bort. Nuvarande prövningsgrunder ska behållas men förtydligas och
redigeras språkligt.
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2. Snävare utrymme att verkställa överklagade
beslut

Reglerna om verkställighet och rättelse av beslut i kommunallagen ska skärpas. Att ett beslut inte kan rättas ska vara
ett skäl för att beslutet inte ska få verkställas förrän det fått
laga kraft.

Anslagstavlan digitaliseras
1.

Det ska på en anslagstavla på respektive kommuns,
landstings eller kommunalförbunds webbplats tillkännages att protokollet över ett beslut justerats. Där
ska också fullmäktiges sammanträden tillkännages.
Den fysiska anslagstavlan ska utgå.
2. Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte
ska anmälas till nämnd, ska anslås på kommunens,
landstingets eller kommunalförbundets anslagstavla.
3. Föredragningslistor inkl kallelsen till fullmäktige och
nämnder får anslås på anslagstavlan. Den digitala anslagstavlan får användas också för annan information
som skull meddelats på en fysisk anslagstavla.
4. Kommuner, landsting och kommunalförbund ska
på anslagstavlan i den utsträckning de bestämmer
publicera justerade protokoll som förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd, om det
inte finns hinder i lag eller annan författning, dvs
främst regler om sekretess och skydd för personuppgifter. Det ska på anslagstavlan upplysas om hur man
överklagar beslut enligt kommunallagen.
5. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på kommunens, landstingets eller kommunalförbundets webbplats.
6. Kommuner, landsting och kommunalförbund ska i
sina lokaler eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan.
7. Nuvarande skyldighet att lämna en kungörelse till
varje ledamot och ersättare ska benämnas som en
skyldighet att kalla var och en av dessa till sammanträde.
8. Skyldigheterna att i ortstidning kungöra fullmäktiges
sammanträden och tillkännage justering av landstingens beslutsprotokoll ska upphöra.
9. Regeln om att bevis om anslagsdagen ska tecknas på
protokollet eller utfärdas särskilt ska tas bort.
10. I kommunalförbund med förbundsdirektion ska det
sammanträde vid vilket budgeten fastställs tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst en
vecka före sammanträdesdagen.
11. Lagen om vissa anslag på kommuns anslagstavla ska
upphävas.
12. Lagen om kommunala indelningsdelegerade ska
ändras till följd av utredningens förslag om bl a

anslagstavlan. Tillkännagivanden om sammanträden
ska ske på de kommunala anslagstavlorna och inte i
ortstidning. Ledamöterna ska på valfritt sätt kallas
till sammanträdena.
13. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ändras med anledning av utredningens
förslag om webbaserad anslagstavla. Tillkännagivanden om samordningsförbundens sammanträden och
justerade protokoll ska ske på en för samordningsförbundet egen webbaserad anslagstavla. I förbundsordningen ska regleras på vilken webbplats som samordningsförbundets anslagstavlaska finnas, dvs. på en
egen eller på någon av de samverkande kommunernas
eller landstingens.
14. Bestämmelserna i PBL om tillkännagivande av beslut
om att anta, ändra eller upphäva en regionplan ska
ändras så att det ska ske på förbundets anslagstavla
enligt bestämmelserna i kommunallagen.

Revision
1. Beredningsansvaret för revisorernas budget

Fullmäktiges presidium föreslås uttryckligen ges ansvaret
för att bereda förslaget till budget för revisorer.

2. Obligatorisk yttranderätt för revisorernas
sakkunniga

De sakkunniga ska alltid beredas tillfälle att yttra sig när
fullmäktige behandlar revisionsberättelsen. De ska också
ha rätt till upplysningar från nämnder och fullmäktigeberedningar.

3. O
 rdföranden i revisionen alltid väljas ur
minoriteten

Om en revisor utses till ordförande bland revisorerna ska
denna utses från den politiska minoriteten.

4. ”Spegling” av valbarhetshindret för revisorer

Idag är fullmäktiges ledamöter och ersättare inte valbara
som revisorer. Nu föreslås motsvarade valbarhetshinder
också gälla omvänt. Revisorer föreslås därmed inte heller
vara valbara som ersättare eller ledamot i fullmäktige.

5. H
 andläggning i fullmäktige av årsredovisning
och ansvarsfrihet i omvänd ordning

Godkännande av årsredovisningen föreslås ske innan fullmäktige tar ställning till frågan om ansvarsfrihet.
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6. Möjlighet att fyllnadsvälja revisor utvidgas

Avgår en revisor som valts proportionellt idag kan fyllnadsval inte ske. Den inskränkningen föreslås nu tas bort.

7. Begreppsjustering

Begreppet årsbokslut ska ersättas med årsredovisning.

Lagteknisk översyn
1. E
 n genomgripande teknisk bearbetning av
kommunallag föreslås.

Det innebär fyra nya kapitel; ett för de anställda, ett för
medborgarna. Ett om kommunal samverkan och ett om
överlämnande av kommunala angelägenheter.

2. Effekten av att valbarhet upphört förslås
fördröjas

Enligt dagens regler upphör ett förtroendeuppdrag direkt
när en förtroendevald inte längre är valbar. Det händer
exempelvis om personen folkbokförs i en annan kommun.
Nu föreslås en uppmjukning som innebär att uppdraget
ska upphöra automatiskt först efter det fullmäktigesammanträde som inträffar efter det att valbarheten upphört.
Det ger fullmäktige lite längre tid att utnyttja möjligheten
att besluta att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag
för återstoden av mandattiden.

3. Tidigare tillträde efter omval och extraval

Fullmäktige föreslås få besluta att de förtroendevalda som
väljs efter det att ett omval, ett extra val eller en förnyad
sammanräkning har hållits, kan tillträda vid en tidigare
tidpunkt än två månader efter att omvalet, extra valet
eller sammanräkningen avslutats. De förtroendevalda vars
uppdrag upphör i och med att omvalet, extra valet eller
sammanräkningen har avslutats, upphör vid den tidpunkt
de nyvalda förtroendevalda tillträder sina uppdrag.

4. E
 rsättarna i en styrelse föreslås vara minst
fem.

Förslaget innebär en skärpning av dagens regel som säger
att styrelsen bör bestå av minst fem ledamöter och lika
många ersättare.
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5. K
 largörande av att nämndberedningar kan
bestå av andra än förtroendevalda

Det ska uttryckligen framgå att nämnden till en nämndberedning får välja även andra än förtroendevalda.

6. Mindre justeringar i reglerna om
kommunalförbunds förbundsordningar
föreslås

Kraven på vad kommunalförbundens förbundsordningar
ska innehålla bör ändras i vissa begränsade avseenden.

7. K
 rav på att budgethandlingar och
årsredovisning ska finnas på webbplatsen

Krav på att årsredovisningen och förslaget till budget ska
hållas tillgängliga för allmänheten på kommunernas och
landstingens webbplatser föreslås införas.

8. Alla föreslås kunna använda titeln borgarråd,
men måste vara valbara i kommunen

En förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid får benämnas borgarråd. En sådan
förtroendevald ska uppfylla de villkor för valbarhet som
gäller för andra förtroendevalda i kommunallagen. Utöver
borgarråd får kommunalråd, landstingsråd m fl tidigast
väljas av fullmäktige vid första sammanträdet efter det att
val av fullmäktige har hållits i hela landet.

9. Enhetlig reglering för borgarråd och
kommunal resp landstingsråd

Utöver borgarråd ska kommunalråd, landstingsråd m fl
som inte är ledamot i fullmäktige närvara vid fullmäktiges
sammanträde. De får delta i överläggningarna och framställa förslag men inte delta i besluten.

10. I stället för att ange att Stockholms kommun
ska ha 101 ledamöter i fullmäktige knyts
kravet till antalet röstberättigade samtidigt
som gränsen höjs så att endast Stockholms
kommun träffas

I kommuner med över 600 000 röstberättigade ska antalet
fullmäktigeledamöter bestämmas till minst 101.
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11. Terminologin i kommunallagen justeras.

a) Begreppen anslå och behörighet förslås utgå.
b) Vissa begrepp föreslås moderniseras;
c) funktionshinder föreslås ersättas med funktionsnedsättning,
d) förrätta och äga rum föreslås ersättas med hålla,
e) han föreslås ersättas med mer könsneutrala begrepp;
dock inte hen(!)
f) vunnit laga kraft föreslås ersättas med fått laga kraft,
och
g) vård föreslås ersättas med skötsel.
h) Begreppen föreskrifter, lag eller annan författning
och kungöra bör användas mer stringent.
i) Även begrepp som uttrycker lagens personkretsar bör
användas mer stringent, bl a föreslås nyttjarna ersättas
med brukarna.

Om kapitelindelningen och förändringar
inom respektive kapitel
Första kapitlet anger grunderna för den kommunala verksamheten och tar upp de mest grundläggande principerna
om kommunal självstyrelse och demokrati. En ny bestämmelse om att beslutanderätten utövas av valda församlingar tillförs kapitlet. En hänvisning till regeringsformens
regler om saklighet och opartiskhet förs in.
Andra kapitlet om kommunala angelägenheter samlar bestämmelserna, eller hänvisningar till bestämmelserna om
den kommunala kompetensen och kommunala principer.
Bestämmelser som kopplar kommunallagen till EU-rätten
förs in i kapitlet.
Tredje kapitlet handlar om organisation och verksamhetsformer för kommuner och landsting tillsammans en
översikt av kommunala organ och verksamhetsformer.
Fjärde kapitlet samlar liksom tidigare bestämmelserna om
de förtroendevalda. Partistödsreglerna flyttas till detta
kapitel.
Femte kapitlet samlar liksom tidigare bestämmelserna
om fullmäktige. Även bestämmelserna om fullmäktiges
uppgifter ska finnas i detta kapitel.
Sjätte kapitlet samlar bestämmelser om styrelsen och
övriga nämnder så samma sätt som tidigare.
Sjunde kapitlet är nytt och behandlar de anställda. Där
finns de nya bestämmelserna om direktören. Tidigare
bestämmelser om anställdas valbarhetshinder flyttas, jäv
för de anställda och bestämmelserna om delegation till
anställda flyttas till detta kapitel. Det ska också finnas en
hänvisning till de (oförändrade) materiella bestämmelserna
om skyldighet för anställda att lämna upplysningar vid

fullmäktiges sammanträden och till revisorer samt om
bisysslor för anställda. Bestämmelserna om partssammansatta organ och närvarorätt för personalföreträdare blir
kvar i kapitel sju.
I det nya kapitlet om medborgarna ska samlas bestämmelserna om medborgarnas möjligheter att påverka, dvs regler
om medlemskap, medlemmarnas rättigheter, rösträtt,
medborgarförslag, folkinitiativ, brukarinflytande, självförvaltningsorgan, mötesoffentlighet, handlingsoffentlighet,
anslagstavlan, tillkännagivande av protokoll, kommunala
föreskrifter, insyn och information. Kapitlet föreslås innehålla de materiella bestämmelserna eller hänvisningar till
de materiella bestämmelserna som reglerar dessa frågor.
I det nya kapitlet om kommunal samverkan ska samlas
bestämmelserna om kommunalförbund och gemensam
nämnd.
I det nya kapitlet om överlämnande av kommunala angelägenheter ska samlas bestämmelserna om överlämnande
till kommunala bolag, stiftelser och föreningar samt till
privata utförare, som i huvudsak trädde i kraft den 1
januari 2015.
I ekonomikapitlet ska anges i en tydligare tidsordning än
i nuvarande kommunallag, genom att bestämmelserna om
budget kommer först, därefter regler om bl a hantering av
över- och underskott och slutligen hanteringen av räkenskaperna.
I revisionskapitlet samlas bestämmelserna om den kommunala revisionen. Bestämmelserna om revisionens
uppgifter placeras före bestämmelserna som reglerar hur
revisorerna väljs. Jävsbestämmelserna ska anpassas till vad
som gäller för övriga förtroendevalda.
I kapitlet om laglighetsprövning inarbetas bl a de förändringar som hänger samman med det utvidgade medlemskapet.
Hänvisningar till nuvarande kommunallag eller bestämmelser i den ska ersättas med hänvisningar till den föreslagna kommunallagen eller bestämmelser i den. Hänvisningen i bibliotekslagen till nuvarande 2 kap 1 § KL om
den allmänna kommunala kompetensen ska ändras till att
hänvisa till 2 kap 1 och 2 §§ i den föreslagna kommunallagen. Hänvisningarna till kommunallagens delegationsbestämmelser i 26 kap 7 § miljöbalken, 12 § lagen om
skydd mot olyckor, 14 § livsmedelslagen, 15 § lagen om
foder och animaliska biprodukter, 8 § lagen om kontroll
av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 26 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, 6 §
lagen om kontroll av ekologisk produktion och 9 § lagen
om sprängämnesprekursorer ska göras enhetligare när de
ändras och hänvisningar görs till den nya kommunallagen. Hänvisningen i 6 kap 5 § lagen om vissa kommunala
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befogenheter till nuvarande 6 kap 33 § KL ska avse 6
kap. 37 § och 7 kap 5 § i den föreslagna kommunallagen.
Hänvisningar till juridiska personer enligt nuvarande 3
kap 16–18 b §§ KL ska ändras till 10 kap 2–5 och 7 §§ i
den föreslagna kommunallagen.

Bestämmelserna om att förtroendevalda som fullgör sitt
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska närvara
vid fullmäktiges sammanträden och möjligheten för dem
att framställa förslag men inte delta i besluten, ska dock
tillämpas första gången i andra kommuner än Stockholms
kommun och i landstingen efter det att nästa ordinarie val
har hållits i landet.

Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna om antalet ersättare i styrelsen, ska dock
tillämpas första gången efter det att nästa ordinarie val har
hållits i landet.

Den nya kommunallagen ska träda i kraft den 1 januari
2018. Genom lagen upphävs kommunallagen (1991:900)
och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla.

Bestämmelserna om ordförande i revisionen, ska dock
tillämpas första gången efter det att nästa ordinarie val har
hållits i landet.

Bestämmelserna om att fullmäktige får välja förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige har hållits i hela landet, ska dock tillämpas
första gången i andra kommuner än Stockholms kommun
och i landstingen efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet.

Äldre bestämmelser gäller fram till dess nästa ordinarie val
har hållits i landet för underställda nämnder som fullmäktige beslutat om före ikraftträdandet.

Bestämmelserna om att förtroendevalda som fullgör
sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska
uppfylla valbarhetsvillkoren för att bli valda, ska dock
tillämpas första gången efter det att nästa ordinarie val har
hållits i landet.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av
beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.

Bestämmelserna om att en revisor inte kan bli valbar som
ledamot i fullmäktige, ska dock tillämpas första gången
efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet.
Bestämmelserna om när fullmäktige får besluta att de
nyvalda förtroendevalda ska tillträda sina förtroendeuppdrag efter ett omval, extra val eller förnyad sammanräkning, ska dock tillämpas första gången efter det att nästa
ordinarie val har hållits i landet.
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Äldre bestämmelser gäller fram till dess nästa ordinarie val
har hållits i landet om att fullmäktige får föreskriva att en
lokal nämnd inte får väcka ärenden i fullmäktige.

Lagen om försöksverksamhet med majoritetsstyre ska
träda i kraft den 1 juli 2017 och gälla till den 31 december
2022.
Ändringarna i lagen om folkomröstningar, lagen om
kommunala indelningsdelegerade och lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser och övriga följdändringar i andra författningar ska träda i kraft den 1 januari
2018.
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Remissvar

Bilaga 1

Från Revisorskollegiet
Till Kommunstyrelsen

Från STAREV
Till Finansdepartementet

2015-07-21

En ny kommunallag för framtiden
(SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden
Nämndens beslut
De kommuner och landsting/regioner som har egna
revisionskontor samarbetar inom nätverksorganisationen
STAREV. I samband med STAREVs årsstämma den 28
maj 2015, ställde sig medlemsorganisationerna bakom
styrelsens förslag om yttrande över betänkandet om en ny
kommunallag för framtiden (Se bilaga 1). Stadsrevisionen
i Borås yttrande i föreliggande remiss ansluter sig till STAREVs yttrande enligt bilaga 1.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsrevisionen yttrar sig enbart i de frågor i betänkandet som berör den kommunala revisionen i enlighet med
bilagt förslag (bilaga 1).

Nämndens yttrande i sin helhet

STAREV har genom remiss från Finansdepartementet
beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet – En ny
kommunallag för framtiden (SOU 2015:24).

Förslag till författningsförändringar i
kommunallagen
Revisorernas granskningsuppdrag och resurser

Utredningen föreslår en författningsändring i kommunallagen i syfte att tillförsäkras tillräckliga resurser för sitt
uppdrag
•	Fullmäktiges presidium ska upprätta förslaget till budget för revisorer. (KL 11 kap 8§)
Vi ställer oss bakom utredningens förslag. Revisorernas
resurser är en viktig förutsättning för att kunna genomföra
revisionsuppdraget. Genom att fastslå att det är fullmäktiges presidium och inte någon annan nämnd eller styrelse
som upprättar revisionens budget följer förslaget nuvarande praxis i Sveriges kommuner och landsting.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

De sakkunnigas roll ska stärkas

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

•	De sakkunniga ska alltid beredas tillfälle att yttra sig
när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser
för Borås.
REVISORSKOLLEGIET
Ingwer Kliche Ordförande
Ola Sabel Förvaltningschef

Utredningen förslår två författningsförändringar i kommunallagen i syfte att stärka de sakkunnigas roll

•	De sakkunniga ska också ha rätt till upplysningar från
nämnder och fullmäktigeberedningar (KL 12 kap 8 §)
Att de sakkunniga alltid ska beredas tillfälle att yttra sig
när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen är ingen
bra lösning. De sakkunnigas rapporter som ligger till
grund för revisorernas rapporter och slutligen revisonsberättelsen är under revisionsåret beslutade av revisorerna.
Därigenom har revisorerna tagit del av och därigenom
tagit ansvar för de iakttagelser slutsatser som de sakkunniga kommit fram till. Den nuvarande lydelsen enligt 5
kap 31 § KL att revisorernas alltid ska beredas tillfälle att
yttra sig när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen är
fullt tillräcklig. Redan nu finns möjligheten att revisorerna
ger de sakkunniga möjlighet att yttra sig när fullmäktige
behandlar revisionsberättelsen, om revisorerna så önskar.
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Det andra förslaget är enligt vår åsikt en bra lösning, då
det i praktiken redan fungerar så i Sveriges kommuner och
landsting.

Övriga frågor

Ordförande i revisionen ska utses från
minoriteten

Vi instämmer i utredningens förslag.

Utredningen föreslår att inskränkningar i möjligheterna
till fyllnadsval ska tas bort samt att begreppet årsbokslut
ska ersättas med årsredovisning.

Utredningen föreslår att om en revisor utses till ordförande bland revisorerna ska denna väljas från den politiska
minoriteten.

Ytterligare utredningar

•	Om ordförande utses för revisionen, ska till denna
väljas en revisor från den politiska minoriteten
(KL 12 kap 4§ 2 st)

Det är vår åsikt att frågan om att införa ett revisionsansvar
även för förvaltningschefer/motsvarande bör övervägas.
Det bör därför tillsättas en utredning med detta uppdrag.

Vi instämmer inte i utredningens förslag. Att förorda att
minoriteten utser revisorernas ordförande är ingen bra lösning för det ökar enligt vår mening risken för politisering
av revisionen. Det är varje kommuns uppgift att själv välja
vem som ska inneha ordförandeposten bland revisorerna.
Kompetens och lämplighet samt varje kommuns unika
situation bör vara vägledande.

STAREV
Malmö 2015-05-xx
Sten Dahlvid Ordförande

Revisorerna ska inte vara valbara som ledamot
eller ersättare i fullmäktige

Utredningen föreslår att revisorerna inte ska vara valbara
som ledamot eller ersättare i fullmäktige
•	Den som är vald till revisor är inom den kommunen
eller det landstinget inte valbar som ledamot eller
ersättare i fullmäktige (KL 4 kap 6 § 2t)
Vi instämmer i utredningens förslag.

Godkännande av årsredovisningen ska ske
innan fullmäktige tar ställning till frågan om
ansvarsfrihet

Utredningen föreslår att godkännande av årsredovisningen
ska ske innan fullmäktige tar ställning till frågan om
ansvarsfrihet
•	Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det
ska ske innan fullmäktige enligt 5 kap. 25§ beslutat
om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.
(KL 11 kap 21§)
Vi instämmer i utredningens förslag.
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• Revisionsansvar för förvaltningschefer/motsvarande

Från Borås Energi och Miljö AB
Till Kommunstyrelsen
2015-08-28

Remissvar: En kommunallag
för framtiden
Borås Energi och Miljö har mottagit remissen, En kommunallag för framtiden och tagit beslutet att avstå från
yttrande.
Borås Energi och Miljö AB
Eva Theen-Johansson Ordförande
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Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen
2015-08-25

Remiss: En kommunallag för
framtiden
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker remissen: En kommunallag för framtiden och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker förslag till ny kommunallag. Nämnden ser positivt på föreslagna ändringar
avseende delegering och att fler juridiska personer kan
vara medlemmar och därmed ha rätt att laglighetspröva
kommunala beslut. Nämnden är också positiv till att
fullmäktiges program för styrning och uppföljning av
verksamhet som bedrivs av privata utförare föreslås också
omfatta verksamheter i egen regi, det vill säga att det blir
ett gemensamt program för styrning och uppföljning av
kommunal verksamhet.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Öster väljer att endast yttrar sig över
utredningens förslag som direkt berör nämnden.

Möjlighet att delegera beslut till en nämnds
presidium

I utredningen föreslås en möjlighet att delegera beslut till
en nämnds presidium. Det innebär att nämnden inte behöver utse ett utskott för att kunna delegera beslut till en
grupp politiker. Det förenklar beslutsprocessen, exempelvis i rutinärenden där nämnden kan fatta inriktningsbeslut som presidiet kan utgå från när det fattar beslut.

Borttagande av krav på redovisning av
delegationsbeslut

Ett borttagande av det ovillkorliga kravet om att alla
beslut som fattas med stöd av delegation ska redovisas
till nämnden ger nämnden en möjlighet att avgöra vilka
ärenden som nämnden har ett särskilt intresse att få redovisade. En annan hantering med särskilda protokoll med
delegationsbeslut kan effektivisera handläggningen i ärenden av mer rutinkaraktär. Eftersom delegationsbeslut som
kan överklagas genom laglighetsprövning ska dokumen-

teras och tillkännages på den kommunala anslagstavlan
försämras inte heller kommunmedlemmarnas insyn och
möjlighet att överklaga.

Digital anslagstavla

Kommuner är skyldiga att på en fysisk anslagstavla bl.a.
kungöra tid och plats för fullmäktiges sammanträden
och tillkännage att protokoll över beslut har justerats.
Eftersom alla kommuner använder sina webbplatser för
att kommunicera med medborgarna, bör denna ersättas
med en anslagstavla på varje kommuns webbplats. Det är
positivt att kommunen kan använda sin webbplats som
anslagstavla och att den fysiska anslagstavlan därmed ska
utgå. Kommuner ska vara skyldiga att även på annat sätt
göra innehållet på anslagstavlorna tillgängligt för dem som
exempelvis inte har tillgång till internet.

Styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi

Det är rimligt ur ett medborgarperspektiv och med hänsyn till konkurrensneutralitet att all verksamhet, oavsett
om den bedrivs av privat utförare eller i kommunens egen
regi, har liknande mål och riktlinjer samt att de följs upp
på ett likartat sätt. En likvärdig uppföljning kan, beroende på hur fullmäktiges program med mål och riktlinjer
utformas, innebära ytterligare uppgifter för kommunen.
Verksamheten i egen regi styrs och följs idag upp främst
genom en kommuns styrmodell, vilken normalt inte
omfattar exempelvis regelbundna tillsynsbesök i de egna
verksamheterna.

Utvidgad krets medlemmar

Utredningen anser att kretsen medlemmar bör vidgas
till juridiska personer som bedriver näringsverksamhet
från fast driftställe i kommunen eller landstinget. Vidare
föreslås att ideella föreningar med säte eller som driver
verksamhet i kommunen eller landstinget ska anses som
medlemmar. Den utvidgade kretsen medlemmar medför
att fler kan laglighetspröva beslut. Det innebär att en förening kan överklaga exempelvis ett beslut om kommunalt
bidrag. Förändringen tydliggör vem som överklagar ett
beslut. Idag kan bara en föreningsmedlem som är folkbokförd i kommunen överklaga åt sin förening.

Struktur och språkbruk

Det är positivt att utredningen sett över kommunallagen
både vad gäller struktur och språkbruk.
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.

Från AB Bostäder i Borås
Till Kommunstyrelsen
2015-08-31

Remissvar
En kommunallag för framtiden
Nämndens beslut
AB Bostäder tillstyrker utredningens förslag.

Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser
för Borås.

Nämndens yttrande i sin helhet

Ärendet

Borås Stad är en av remissinstanserna avseende förslaget
till en ny kommunallag. AB Bostäder har av stadskansliet
utsetts att lämna synpunkter.

Regeringen beslutade i oktober 2012 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå en modernisering av kommunallagen (1991:900). I mars 2015 överlämnade utredningen
sitt slutbetänkande, En kommunallag för framtiden (SOU
2015:24). Slutbetänkandet har skickats på remiss till landets kommuner. Kommunstyrelsen i Borås Stad har i sin
tur remitterat förslaget till nämnderna, som ges tillfälle att
yttra sig innan den 31 augusti.
I utredningen föreslås bland annat mer rättsliga befogenheter till styrelsen, möjlighet att delegera beslutanderätt
till ett presidium, borttagande av det ovillkorliga kravet på
anmälan av delegationsbeslut, en utvidgad krets medlemmar som kan laglighetspröva kommunala beslut, en
webbaserad kommunal anslagstavla, en stärkt revision och
försöksverksamhet med majoritetsstyre. Vidare föreslås
att direktörens ansvar förtydligas och att det ska finns en
instruktion från styrelsen hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen samt direktörens övriga uppgifter.
I utredningen föreslås vidare att fullmäktiges program för
styrning och uppföljning av verksamhet som bedrivs av
privata utförare också ska omfatta verksamhet som bedrivs
i egen regi. Kommunallagen har setts över i förhållande
till EU-rätten. Utredningen har också gjort en lagteknisk
översyn och föreslår en omarbetad lag med ny struktur,
ytterligare tre kapitel och ett modernare språkbruk.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark Ordförande
Ulrika Gustafson Stadsdelschef
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AB Bostäder yttrar sig avseende det avsnitt som berör de
kommunala aktiebolagen.
Utredningen gör den bedömningen att det finns ett behov
av att kunna förse styrelser i de kommunala aktiebolagen
med ledamöter med olika former av kompetens. Utredningen föreslår att fullmäktige får besluta att minoriteten
av ledamöterna i en styrelse i ett kommunalt aktiebolag
ska utses utan att lagen om proportionellt valsätt ska til�lämpas. I sådana fall ska fullmäktige anta riktlinjer för hur
dessa ledamöter ska utses.
AB Bostäder tillstyrker utredningens förslag.
AB BOSTÄDER I BORÅS
Roland Andersson Ordförande
Sven Liljegren VD
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Från Stadsdelsnämnden Väster

Från Stadsdelsförvaltningen Väster

Protokollsutdrag 2015-08-25

2015-07-01

§ 122
Yttrande över remissen
”En kommunallag för framtiden”
Ett förslag till ny kommunallag är ute på remiss hos
landets alla kommuner och Borås Stad har skickat ärendet
på intern remiss till Stadsdelsnämnden Väster. Syftet med
den reviderade kommunallagen är att bättre samstämma
med den senaste tidens utveckling i Sverige och omvärlden. Förslaget innehåller bland annat större möjlighet att
delegera ärenden till nämnders presidium, att slopa kravet
på att alla delegationsbeslut ska anmälas till nämnd och
att den kommunala anslagstavlan kan tillgängliggöras på
webben. Förändringarna bedöms positiva och nämnden
föreslås tillstyrka remissen.

Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Tillstyrka remissen.
2.	Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson

Tjänsteskrivelse

Yttrande över remissen
”En kommunallag för framtiden”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1.	Tillstyrka remissen.
2.	Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Ett förslag till ny kommunallag är ute på remiss hos
landets alla kommuner och Borås Stad har skickat ärendet
på intern remiss till Stadsdelsnämnden Väster. Syftet med
den reviderade kommunallagen är att bättre samstämma
med den senaste tidens utveckling i Sverige och omvärlden. Förslaget innehåller bland annat större möjlighet att
delegera ärenden till nämnders presidium, att slopa kravet
på att alla delegationsbeslut ska anmälas till nämnd och
att den kommunala anslagstavlan kan tillgängliggöras på
webben. Förändringarna bedöms positiva och nämnden
föreslås tillstyrka remissen.

Yttrandet i sin helhet
Den 11 november 2012 beslutade regeringen att ge en
särskild utredare i uppdrag att föreslå en modernisering av
kommunallagen (1991:900). Utredningen har lett fram till
ett förslag till ny kommunallag som skickats på remiss till
myndigheter och kommuner runtom i Sverige. En av dessa
kommuner är Borås Stad som i sin tur skickat ärendet på
intern remiss till bland andra Stadsdelsnämnden Väster.
Syftet med att revidera kommunallagen är framför allt att
Sverige och omvärlden utvecklats sedan lagen senast reviderades år 1991. Bland annat nämns ett alltmer fragmenterat partisystem i Sverige, som på sina håll lett till oklara
majoritetsförhållanden i landets kommuner och landsting.
Det ökade inflytande av EU-rätt och globaliseringen i allmänhet har också bidragit till ett behov av en revidering,
likaså urbaniseringen och IT-utvecklingen.
I vad som benämns som ett steg mot ”bättre förutsättningar för en ändamålsenlig organisation” finns i förslaget
bland annat att fullmäktige ska kunna ge styrelsen större
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befogenheter, att försöksverksamhet med majoritetsstyre
ska införas och en reglering av kommunens styrning och
uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare.
Detta yttrande kommer dock att begränsa sig till de områden i förslaget som bedöms påverka Stadsdelsnämnden
Väster.
I nuläget ska alla beslut som fattas på delegation av tjänstepersoner anmälas till nämnden. I förslaget föreslås att
detta ovillkorliga krav tas bort. Beslut som inte anmäls
men som kan överklagas genom laglighetsprövning ska
istället kunna dokumenteras i särskilda protokoll som tillkännages på den kommunala anslagstavlan. Detta förslag
väntas innebära en effektiviserad handläggning för förvaltningen samtidigt som nämnden får en möjlighet att själv
avgöra vilka delegationsbeslut som är av särskilt intresse.
Förändringen ska inte heller innebära en försämrad service
för medborgarna.
Nämnders presidium föreslås bli en mer central aktör i
kommunallagens mening såtillvida att ärenden ska kunna
delegeras till presidiet, utan att nämnden ska behöva utse
ett särskilt utskott för ändamålet.
Att förslaget syftar till att bättre ta hänsyn till olikartade
organisationsformer i kommuner är positivt. En av förändringarna är till exempel att kommunallagen förtydligar att
det är möjligt att använda en beställar-utförarorganisation,
vilket kan ge fler värdefulla perspektiv att beakta inför
Borås Stads nyss sjösatta översyn av den politiska organisationen.
Slutligen har tillgängligheten i förhållande till medborgarna förbättrats i förslaget genom exempelvis ett mer modernt språkbruk och en tydligare struktur. Kommunens
anslagstavla, där beslutsprotokoll anslås efter justering,
ska kunna digitaliseras och istället publiceras på webben.
Detta bör också kunna effektivisera administrationen.

Samverkan
Ärendet har inte varit föremål för samverkan.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Monica Svensson Stadsdelschef

Från Stadsdelsnämnden Norr
2015-08-24

Svar på remiss: En kommunallag
för framtiden
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen, ”En kommunallag för framtiden” och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig
över remissen ”En kommunallag för framtiden”. Nämnden
ställer sig positiv till en moderniserad lag anpassad till det
nutida samhället och att utredningen sett över kommunallagen både vad gäller struktur ochspråkbruk. Nämnden
tillstyrker därför remissen men väljer att endast yttra sig
över utredningens förslag som direkt berör nämnden.

Nämndens yttrande i sin helhet
Regeringen beslutade i oktober 2012 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå en modernisering av kommunallagen (1991:900). I mars 2015 överlämnade utredningen
sitt slutbetänkande, ”En kommunallag för framtiden”,
(SOU 2015:24). Slutbetänkandet har skickats på remiss till
landets kommuner. Kommunstyrelsen i Borås Stad har i
sin tur remitterat förslaget till nämnderna, som ges tillfälle
att yttra sig innan den 31 augusti.
Kommunallagen har setts över i förhållande till EU-rätten.
Utredningen har också gjort en lagteknisk översyn och
föreslår en omarbetad lag med nystruktur, ytterligare tre
kapitel och ett modernare språkbruk.
I utredningen föreslås bland annat mer rättsliga befogenheter till styrelsen, möjlighet att delegera beslutanderätt
till ett presidium, borttagande av det ovillkorliga kravet på
anmälan av delegationsbeslut, en webbaserad kommunal
anslagstavla, en stärkt revision och försöksverksamhet med
majoritetsstyre. Vidare föreslås att direktörens ansvar förtydligas och att det ska finns en instruktion från styrelsen
hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen samt
direktörens övriga uppgifter.
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget till ny kommunallag och ställer sig därmed positiv till följande förslag
på ändringar:
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Möjlighet att delegera beslut till en nämnds
presidium

I utredningen föreslås en möjlighet att delegera beslut till
nämnds presidium. Beslutsprocessen förenklas, exempelvis
i rutinärenden, där nämnden kan fatta inriktningsbeslut
som presidiet kan utgå från när det fattar beslut.

Borttagande av krav på redovisning av
delegationsbeslut

Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som
har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den.
Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om
beslutet får överklagas genom laglighetsprövning.
Ett borttagande av det ovillkorliga kravet om att alla
beslut som fattas med stöd av delegation ska redovisas
till nämnden, ger nämnden en möjlighet att avgöra vilka
ärenden som nämnden har ett särskilt intresse att få redovisade. En annan hantering med särskilda protokoll med
delegationsbeslut kan effektivisera handläggningen i ärenden av mer rutinkaraktär. Eftersom delegationsbeslut som
kan överklagas genom laglighetsprövning ska dokumenteras och tillkännages på den kommunala anslagstavlan
försämras inte heller kommunmedlemmarnas insyn och
möjlighet att överklaga.

Struktur och språkbruk

Det är positivt att utredningen sett över kommunallagen
både vad gäller struktur och språkbruk.

Digital anslagstavla

Kommuner är skyldiga att på en fysisk anslagstavla bl a
kungöra tid och plats för fullmäktiges sammanträden
och tillkännage att protokoll över beslut har justerats.
Eftersom alla kommuner använder sina webbplatser för
att kommunicera med medborgarna, bör denna ersättas
med en anslagstavla på varje kommuns webbplats. Det är
positivt att kommunen kan använda sin webbplats som
anslagstavla och att den fysiska anslagstavlan därmed ska
utgå. Kommuner ska vara skyldiga att även på annat sätt
göra innehållet på anslagstavlorna tillgängligt för dem som
exempelvis inte har tillgång till internet.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas inte av ärendet.

Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av
ärendet.

Omvärldsperspektiv

Omvärldsperspektivet har inte beaktats i den utredning
som är genomförd på nationell nivå.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2015-08-17

Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S) Ordförande
Bo Drysén Stadsdelschef
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Nr 95
Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheterna Folkvisan 2, 5-7, 9, 11-16, 19, 21-23, 26, 31, 33, 36-42, 44, 4952, 54-57, 61-63, Munin 7, Körsbärsträdet 1 och Smörblomman 3 i Borås Stad
2015-09-07
Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Innevarande år är 37 tomträtter för småhus/radhusfastigheter, 2 tomträtter för industrifastigheter, 1 tomträtt
för hyreshusfastighet och 1 tomträtt för kontorsfastighet
aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall
gälla från 2017-01-01. Avgäldsperioderna är 10 år för alla
fastigheterna.
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas
minst ett år före utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte träffas måste
talan om omprövning av avgälden väckas vid fastighetsdomstolen senast ett år före utgången av innevarande
avgäldsperiod.
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap
11 § jordabalken tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid omregleringstillfället och
motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet.
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91,
erbjuds tomträttshavarna i samband med omregleringen
att friköpa sina tomträtter.

Småhusfastigheter
Avgäldsunderlagen för småhusfastigheterna har beräknats
efter respektive fastighets marktaxeringsvärde som gäller
för berörda fastigheter. Aktuellt marktaxeringsvärde har
reducerats för fastighets VA-anslutning efter de principer som gäller i fastighetstaxering. Reduktionen för
VA-anslutningen är gjord med 70 000 kr. Dessutom har
reducering gjorts för trädgårdsanläggningar med 10 %.
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Taxeringsvärdena som åsatts fastigheterna i 2012-års
taxering motsvarar 75 % av marknadsvärdet i 2010 års
prisnivå.
Efter reducering av VA-anslutningen och trädgårdsanläggningar räknas beloppet upp till 100 %, vilket ska motsvara
marknadsvärdet.
Uppräkning av fastighetspriserna från 2010, prisnivån
som ligger till grund för 2012-års fastighetstaxering, har
gjorts med 14 % vilket motsvarar den prisökning som
skett i Västsverige på småhusmarknaden från 2010 till 1:a
kvartalet 2015 enligt SCB:s fastighetsprisindex. Detta ger
följande för de två exempelfastigheterna Folkvisan 6 (tax.
värde; 350 000 kr) och Folkvisan 16 (tax.värde: 485 000
kr);
Uppräkning
Tax.värde Reduktion Reduktion Marknads- gentemot
Avgäldsmark
va-anslutn trädgårdanl värde
2010
underlag
- 70 000

- 10 %

:0.75

+14 %

350 000

- 70 000

x 0,9

:0,75

1,14

382 000

485 000

- 70 000

x 0,9

:0,75

1,14

566 000

Med 3 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälderna för
Folkvisan 6 och Folkvisan 16, 11 460 kr respektive 16 980
kr per tomt och år.
Avgäldsräntan bestäms med utgångspunkt från den
långsiktiga realräntan som gäller på den allmänna kapitalmarknaden med tillägg för en värdeökning under
avgäldsperioden, triangeleffekt. Föreslagen avgäldsränta är
anpassad till vad som tillämpas i tingsrätts- och hovrättsdomar för tomträttsmål.
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Industrifastigheterna:

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Smörblomman 3, Katrinedalsgatan 26-28, inrymmer
försäljning och verkstadslokaler. Föreslaget nytt avgäldsunderlag är beräknat efter ca 565 kr/kvm tomtyta.
Beräkningen är grundad på taxeringsvärdet (250 kr/kvm)
x köpeskillingskoefficienten (2,27) för verkstadsindustrifastigheter i Västsverige 2014. Avgäldsräntan föreslås
till 3 %. Den nya avgälden för kommande avgäldsperiod
föreslås till 49 700 kr/år.

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen
att överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt
bifogad lista.

Kråkered 2:56, inrymmer upplagsplats. Det nya föreslagna avgäldsunderlaget är beräknat efter cirka 65 kr/kvm
tomtyta. Avgäldsunderlaget är beräknat efter taxeringsvärdet (30 kr/kvm) x köpeskillingskoefficienten (2,14) för vad
vi sålt industrimark i närheten. Den nya avgälden föreslås
till 43 440 kr/år.

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen
att föra talan hos Fastighetsdomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra
mindre ändringar i de föreslagna avgälderna, när
det finns uppenbara skäl.
Tom Andersson Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff Markchef

Hyreshusfastighet:
Fastigheten Munin 7 är centralt belägen och har adress
Allégatan 27-33. Fastigheten innehåller dels lokaler för
handel och dels bostäder. Nytt avgäldsunderlag har beräknats efter 2 000 kr/kvm på befintlig bruksarea för lokaler
och 1 800 kr/kvm på befintlig bruksarea för bostäder.
Med angivna belopp blir nytt avgäldsunderlag för Munin
7, 3 181 000 kr. Avgäldsräntan föreslås till 3 %. Den nya
avgälden för den kommande avgäldsperioden blir med
angivna belopp 95 420 kr.

Kontorsfastigheten:
Fastigheten Körsbärsträdet 1, Furugatan 5 (Ramnalid),
används för skolverksamhet, Montessoriskolan Malmen.
Det föreslagna avgäldsunderlaget är beräknat efter 750
kr/kvm på den byggrätt som är nyttjad på fastigheten.
Avgäldsräntan föreslås till 3 %. Den nya avgälden för
kommande avgäldsperiod föreslås till 109 920 kr/år.
---------Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns
upptagna i bifogad förteckning med uppgift om aktuella
marktaxeringsvärden och förslag om nya avgäldsunderlag
och avgälder.
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Tomträtter omreglering 2015
Period
Längd
år

Nuvarande
årlig avgäld

Nuvarande
aväldsunderlag

2012- års
mark tax

Ny fr o m

Folkvisan 2

10

2017-01-01

8 120

203 000

377 000

419 000

12 560

Folkvisan 5

10

2017-01-01

8 120

203 000

375 000

416 000

12 480

Folkvisan 6

10

2017-01-01

7 280

182 000

350 000

382 000

11 460

Folkvisan 7

10

2017-01-01

8 640

216 000

395 000

443 000

13 300

Fastighet

Förslag till
nytt avgälds- Förslag till ny
underlag avgäld per år

Småhus

Folkvisan 9

10

2017-01-01

7 440

186 000

355 000

389 000

11 660

Folkvisan 11

10

2017-01-01

9 040

226 000

406 000

458 000

13 760

Folkvisan 12

10

2017-01-01

8 840

221 000

400 000

450 000

13 500

Folkvisan 13

10

2017-01-01

7 280

182 000

350 000

382 000

11 460

Folkvisan 14

10

2017-01-01

7 440

186 000

355 000

389 000

11 660

Folkvisan 15

10

2017-01-01

10 080

252 000

440 000

505 000

15 140

Folkvisan 16

10

2017-01-01

11 440

286 000

485 000

566 000

16 980

Folkvisan 19

10

2017-01-01

8 560

214 000

410 000

464 000

13 920

Folkvisan 21

10

2017-01-01

7 320

183 000

368 000

407 000

12 200

Folkvisan 22

10

2017-01-01

10 080

252 000

439 000

504 000

15 100

Folkvisan 23

10

2017-01-01

8 640

216 000

411 000

465 000

13 960

Folkvisan 26

10

2017-01-01

7 720

193 000

381 000

424 000

12 740

Folkvisan 31

10

2017-01-01

7 720

193 000

380 000

423 000

12 700

Folkvisan 33

10

2017-01-01

7 360

184 000

352 000

385 000

11 540

Folkvisan 36

10

2017-01-01

7 480

187 000

356 000

390 000

11 700

Folkvisan 37

10

2017-01-01

8 600

215 000

391 000

438 000

13 140

Folkvisan 38

10

2017-01-01

7 720

193 000

382 000

426 000

12 780

Folkvisan 39

10

2017-01-01

7 280

182 000

350 000

382 000

11 460

Folkvisan 40

10

2017-01-01

8 520

213 000

389 000

435 000

13 060

Folkvisan 41

10

2017-01-01

7 920

198 000

387 000

433 000

12 980

Folkvisan 42

10

2017-01-01

7 480

187 000

356 000

390 000

11 700

Folkvisan 44

10

2017-01-01

7 560

189 000

359 000

394 000

11 840

Folkvisan 49

10

2017-01-01

9 200

230 000

411 000

465 000

13 960

Folkvisan 50

10

2017-01-01

10 360

259 000

449 000

517 000

15 520

Folkvisan 51

10

2017-01-01

7 440

186 000

355 000

389 000

11 660

Folkvisan 52

10

2017-01-01

7 440

186 000

355 000

389 000

11 660

Folkvisan 54

10

2017-01-01

7 440

186 000

355 000

389 000

11 660

Folkvisan 55

10

2017-01-01

7 440

186 000

355 000

389 000

11 660

Folkvisan 56

10

2017-01-01

7 440

186 000

354 000

388 000

11 620

Folkvisan 57

10

2017-01-01

7 440

186 000

355 000

389 000

11 660

Folkvisan 61

10

2017-01-01

8 520

213 000

390 000

437 000

13 100

Folkvisan 62

10

2017-01-01

7 720

193 000

381 000

424 000

12 740

Folkvisan 63

10

2017-01-01

7 280

193 000

350 000

382 000

11 460
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Nuvarande
årlig avgäld

Nuvarande
aväldsunderlag

2013- års
mark-tax

Förslag till
nytt avgäldsunderlag

2017-01-01

70 240

1 756 000

3 919 000

3 181 000

95 420

10

2017-01-01

46 700

1 167 600

729 000

1 657 000

49 700

10

2017-01-01

37 500

937 500

676 000

1 448 000

43 440

10

2017-01-01

87 940

2 198 600

0

3 660 000

109 920

Period
Längd
år

Ny fr o m

10

Smörblomman 3
Kråkered 2:56

Fastighet

Förslag till
ny avgäld Friköpspris
per år
2015

Flerbostadshus
Munin 7

3 527 100

Industrifastigheter

Kontorsfastighet
Körsbärsträdet 1
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Nr 96
Donation av Skulptur av Åke Björsell och
Andreas Swahn
2015-09-21

Dnr 2015/KS0566 046

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Kulturnämnden
Till Kommunfullmäktige
2015-08-24

Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt ta
emot donationen av Åke Björsell och Andreas Swahn, en
skulptur av konstnären Richard Brixell ”Passion Extreme”.

Donation till Borås Stad av Åke
Björsell och Andreas Swahn

Skulpturen föreställer Tomas Olsson från Borås, en
extremskidåkare som omkom 2006 då han åkte ned från
Mount Everest nordsida, vilket han tillsammans med en
vän var först i världen att ge sig på.

Beslut

Till minne av Tomas Olsson, önskar nu boråsföretagarna
Åke Björsell och Andreas Swahn resa en skulptur. Föreslagen plats är Krokshallsberget, utanför Centralstationen i
Borås. Skulpturen ska föreställa en skidåkare på väg utför
berget. Skulpturen av konstnären Richard Brixell, är en
donation och inga andra kostnader än underhållskostnader ska belasta Borås Stad. Kulturnämnden bedömer att
förslaget är spännande och originellt. För den som just
klivit av tåget skulle skulpturen utgöra en omedelbar och
spektakulär påminnelse om att Borås är en skulpturstad.
Givarnas målsättning är att skulpturen ska avtäckas 16
maj, 2016.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige tar tacksamt ta emot donationen av Åke Björsell och Andreas Swahn, en skulptur
av konstnär Richard Brixell ”Passion Extreme”.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Kommunalråd
Christer Johansson Ekonomichef

Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt ta
emot donationen av Åke Björsell och Andreas Swahn, en
skulptur av konstnär Richard Brixell ”Passion Extreme”.

Bakgrund
Tomas Olsson från Borås var en extremskidåkare som omkom 2006 då han åkte ned från Mount Everest nordsida,
vilket han tillsammans med en vän var först i världen att
ge sig på.
Till minne av Tomas Olsson, önskar nu boråsföretagarna
Åke Björsell och Andreas Swahn att resa en skulptur.
Föreslagen plats är Krokshallsberget, utanför Centralstationen i Borås. Skulpturen ska föreställa en skidåkare på
väg utför berget.
Den presumtiva skulpturen, av konstnären Richard
Brixell, är en donation och inga kostnader andra än
underhållskostnader ska belasta Borås Stad. Förslaget är
spännande och originellt. För den som just klivit av tåget
skulle skulpturen utgöra en omedelbar och spektakulär
påminnelse om att Borås är en skulpturstad.
Givarnas målsättning är att skulpturen ska avtäckas 16
maj, 2016.
KULTURNÄMNDEN
Sara Andersson Ordförande
Eva-Lotta Franzén Kulturchef
Bilaga:
”Passion Extreme” – Statyn föreställande Tomas Olsson.
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“Passion Extreme” – Statyn
föreställande Tomas Olsson
Bakgrund
Tomas Olsson från Borås var en extremskidåkare och
bergsbestigare som den 16 maj 2006 besteg Mount Everest
och åkte skidor ner för bergets nordsida som den första i
världen tillsammans med norrmannen Tormod Granheim.
På vägen ner föll Tomas Olsson och hans kropp gick ej att
finna.
När nyheten om olyckan nådde svensk media startade
Boråsföretagaren Andreas Swahn en insamling för att
finna och rädda Tomas Olsson på Mount Everest. När
man fann Tomas så hade han omkommit. Insamlingens
pengar gick inledningsvis till räddningsaktionen för att
finna Tomas på berget och därefter att få honom hem
till Borås för begravning. Senare skulle det visa sig att
försäkringar täckte kostnaderna för detta. I samband med
att insamlingen startades så kommunicerades att eventuellt överskjutande medel skulle kunna användas för att
resa ett minnesmärke för att lyfta fram Tomas bedrift och
personlighet.
Den 25 februari 2015 skrev tidningen Xtra Borås en
artikel om insamlingen som Andreas Swahn gjort och
vad som hänt med pengarna sedan dess. De har primärt
gått till 16 nepalesiska familjer efter att fäderna avlidit på
Mount Everest i samband med en klättringsexpedition. I
samband med artikeln omnämndes på nytt tanken om ett
minnesmärke genom en staty alternativt en målning av
Tomas Olsson inom ramarna för street art festivalen No
Limit i Borås.
Åke Björsell, företagare från Borås läste artikeln och tyckte
att Andreas Swahns idé var tilltalande och detta speciellt
som han kände Tomas. Åke föreslog att Åke och Andreas
gemensamt skulle skapa en bronsstaty istället för en målning av Tomas som minnesmärke och placera honom i en
för Tomas, naturlig miljö. Båda fastnade för Krokshallsberget utanför Centralstationen och Resecentrum i Borås.

Uppdraget gick till honom den 1april 2015 och han förband sig att leverera bronsstatyn inom ett år. Gjutningen
kommer att ske i Kina, där man kommit långt i cire
perduetekniken och kan genomföra denna på stora bronsskulpturer.
Andreas är projektledaren och Åke möjliggöraren. Kostnaden offentliggörs inte av hänsyn till parterna.

Målsättning
Andreas och Åke arbetar gemensamt aktivt med konstnären Richard Brixel med projektet att möjliggöra statyn
“Passion Extreme” föreställande Tomas Olsson och har
som mål att den skall kunna avtäckas den 16 maj 2016 i
Borås som är 10-årsdagen av Tomas Olssons bestigande av
Mount Everest och hans olycka när han åkte skidor ner för
berget.
Andreas och Åke önskar utveckla Borås som skulpturstad
och skapa ett minnesmärke över en traktens son, som
hade passion för att göra det omöjliga. Och som nästan
lyckades.

Avsikt
Tanken är att ge statyn “Passion Extreme” till Borås Stad
och vi önskar få kulturnämndens acceptans till detta och
bekräftelse på att den skall placeras på Krokshallsberget.

Godkännande
Tomas Olssons föräldrar Lars och Hanne Olsson samt
bror Stefan Olsson är positiva till projektet med statyn
“Passion Extreme” och har gett medgivande till att den
framställs. Detsamma gäller skidkollegan Tormod Granheim och fotografen Fredrik Schenholm som fotograferade
resan till Mount Everest.

Statyn
Konstnären
Parterna sökte, och fann, en mycket lämpad skulptör,
Richard Brixel, som gjort skulpturer av välkända sportprofiler utom- och inomlands. Däribland Ronny Pettersson,
Michael Schumacher, Ayrton Senna, Ove Fundin med
flera. Richard hade under våren 2015 utställning av 76
bronsskulpturer på Himmelska Fridens torg i Peking. Se:
www.Brixel.com för mer information om Richard Brixel.

Statyn kommer att gjutas i brons i cire perduetekniken
(förlorad vax) och förstärks inuti med rostfria stålrör som
förs ner i berget. Patinan blir en gyllenbrun grundton där
den naturliga bronsfärgen kan lysa igenom, speciellt på de
högre liggande partierna. Den kommer att ha en storlek
som är 1,5 x normal storlek på Tomas Olsson. Statyn kommer att väga cirka 600 kilo.
Till statyn tillkommer en minnesplatta som fästs på
lämpligt sätt nedanför statyn och som berättar om Tomas
Olsson och statyn “Passion Extreme”. Planen är att denna
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skall innehålla en bild på Tomas Olssons ansikte tillsammans med av parterna godkänd text.
Statyn fästs på berget med en “bajonettfattning” som möjliggör att den kan tas ned vid behov. En metallbalk fästs in
i berget som statyn träs på.
Vi önskar snarast få kontakt med utsedd person från
Borås Stad som kan hjälpa oss fastställa slutlig placering
på Krokshallsberget samt få möjlighet att säkerställa att
en metallbalk kan infästas i berget och där man får en
tillfredsställande säkerhetsfaktor som hindrar att statyn
skall kunna falla ner.
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Statyn skall belysas på lämpligt sätt för att säkerställa att
dess synlighet förstärks under kvällar och årets mörka
månader.

Benämning
Statyn föreslås få namnet “Passion Extreme” då det symboliserar extremskidåkningen och det liv Tomas Olsson
levde med stark passion.
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Nr 97
Donation av skulptur Tore G Wärenstams stiftelse
2015-09-21

Dnr 2015/KS0565 046

2015-08-24

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Kulturnämnden
Kommunfullmäktige

Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt
ta emot donationen av Tore G Wärenstams stiftelse, en
skulptur av konstnär Kerstin Dahl Norén.

Donation till Borås Stad av
Tore G Wärenstams stiftelse

Den forne chefredaktören för Borås Tidning, Tore G
Wärenstam, var aktiv i den lokala politiken, med stort
engagemang för utbildning, kultur och sjukvård. Han var
vidare ordförande i såväl Borås Kommunfullmäktige som
Älvsborgs läns landsting.

Beslut

Idag finns en plats uppkallad efter honom i Borås, belägen mellan järnvägen och Nybron. Tore G Wärenstams
stiftelse önskar att denna lilla så kallade pocketpark får en
klar och vacker gestaltning. I det har stiftelsen gett Borås
konstnären Kerstin Dahl Norén i uppdrag att ge ett skissförslag på en skulptur och dessutom lämpliga sittbänkar.

Bakgrund

Kulturnämnden finner framlagt förslag med skulptur och
bänkar vara en stilig och värdig accentuering av parkområdet. Det är viktigt för hela platsens upplevelse att parkens
växtlighet harmoniserar med skulpturen. Konstnärens
förslag med en gräsmatta med låg växtlighet är därför en
viktig aspekt att ta hänsyn till.
Stiftelsen tar vid ett positivt beslut från kommunen
kostnaderna för material (skulptur och stenbänkar) samt
konstnärens arbete. Stenbänkarna är inte något villkor för
skulpturdonationen utan är endast ett tillägg i förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige tar tacksamt ta emot donationen av Tore G Wärenstams stiftelse, en skulptur av
konstnär Kerstin Dahl Norén.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Kommunalråd
Christer Johansson Ekonomichef

Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt
ta emot donationen av Tore G Wärenstams stiftelse, en
skulptur av konstnär Kerstin Dahl Norén.

Den forne chefredaktören för Borås Tidning, Tore G
Wärenstam, var aktiv i den lokala politiken, med stort
engagemang för utbildning, kultur och sjukvård. Han var
vidare ordförande i såväl Borås Kommunfullmäktige som
Älvsborgs läns landsting.
Idag finns en plats uppkallad efter honom i Borås, belägen mellan järnvägen och Nybron. Tore G Wärenstams
stiftelse önskar att denna lilla så kallade pocketpark får en
klar och vacker gestaltning. I det har stiftelsen gett Borås
konstnären Kerstin Dahl Norén i uppdrag att ge ett skissförslag på en skulptur och dessutom lämpliga sittbänkar.
Borås Konstmuseum finner framlagt förslag med skulptur och bänkar vara en stilig och värdig accentuering av
parkområdet.
Det är viktigt för hela platsens upplevelse att parkens växtlighet harmoniserar med skulpturen. Konstnärens förslag
med en gräsmatta med låg växtlighet är därför en viktig
aspekt för Tekniska förvaltningen att ta hänsyn till.
Stiftelsen tar vid ett verkställande beslut kostnaderna
för material (skulptur och stenbänkar) samt konstnärens
arbete. Stenbänkarna är på intet sätt något villkor för
skulpturdonationen utan är endast ett tillägg i förslaget.
KULTURNÄMNDEN
Sara Andersson Ordförande
Eva-Lotta Franzén Kulturchef
Bilaga: Kostnadskalkyl samt bilder.
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Bilaga
2015-05-31
Till styrelsen för Tore G Wärenstams stiftelse

Kostnadskalkyl för skulptur och
sittstenar till Tore G Wärenstams
plats i Borås
Stenskulptur i slipad grå bohusgranit ca 4 m hög, färdig
för montering enligt skissförslag.
565 000 Skr.
Tre sittstenar i grå bohusgranit, slipad ovansida, råkilade
sidor och sågad undersida med mått 1,5 x 0,45 x 0,4 m
färdiga för montering.
20 500 x 3 =61 500 Skr
S:a 626 500 + 25 % moms = 783 125
Ev stenplatta för infällning i gräset, cirkelformad i flammad grå bohusgranit, diameter 1,5 m färdig för montering
av skulptur.
19 000 + 25 % moms= 23 750
Transport till Borås, belysning, markarbete och montering
tillkommer.
Kerstin Dahl-Noren
0703 92 18 78 info@dah1-noren.se

Förslag till konstnärlig gestaltning av Tore G Wärenstams plats
i Borås
Platsen invid Viskan, mellan järnvägen och Nybron är
en s k pocketpark i centrala Borås. Den är kantad av
höga, stora träd på ena sidan och järnvägsvallen på andra
sidan, vilket gör att den upplevs ganska mörk, framför
allt på kvällen. Dagligen passerar en stor mängd bilar och
fotgängare från centralstationen och Norrby mot centrm,
högskolan och Simonsland.
Min idé är att göra en öppen, ljus och stilla plats med
tyngd i denna hektiska omgivning. En plats att stanna
upp vid, att kunna vila, vänta och mötas, där Viskan flyter
stilla förbi.
Skulpturen är en solitär sten, en monolit. En enkel, drygt
4 m hög, tydlig upprättstående form i slätslipad ljusgrå
bohusgranit. Formen är tresidig med rundslipade kanter i
övre delen och med en mjuk övergång till en cirkulär bas.
Mångsidig som Tore G Wärenstam själv, bl a tidningsman, politiker och kulturintresserad. En symbol för en
framsynt smålänning med enkel bakgrund, men med
visioner och social kompetens, ensamstående med stor
integritet, en central gestalt i Borås då och även nu.
Tore G Wärenstam var bl a Karin Boyekännare och hennes dikt “Via Media” inspirerade mig. Media enl Vikipedia-en person, anordning i mitten, centralt, en informationskedja, kanal för kommunikation, förlängning av våra
kroppar. Skulpturen kan ses som en stiliserad kropp.
Skulpturen placeras i gräset på en infälld, liten cirkulär
granityta, som reflekterar ljuset. Ljussättning är mycket
viktigt under dygnets och årets mörka timmar, se fotomontage.
Längs Viskans strandkant placeras 3 st sittstenar (ca 1,5 m
långa), också i ljusgrå granit med en slipad sittyta.
På platsen runt skulpturen, gräsmatta med en enkel växtlighet som harmonierar med skulpturen och iden om en
öppen, ljus plats. En gräsmatta med låg växtlighet – t ex
vårblommande lökar, scilla, pingstliljor “en masse”, “småländska” vår och sommarblommor
Äspered i maj 2015
Kerstin Dahl Noren
0703 92 18 78 info@dahl-noren.se
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Nr 98
Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD);
Söka vänortssamarbete i staten Israel
2015-09-21

Dnr 2011/KS0489 105

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Pontuz Fritzson har ingett en motion där han vill att Borås
Stad ska söka vänortssamarbete med någon stad i Israel.
Borås Stad har idag vänortssamarbeten i de nordiska
länderna; med danska Vejle, norska Molde och finska
Mikkeli. Dessa vänorter tillkom i samband med andra
världskriget. Vänortssamarbetet innehåller möten över tre
dagar som hålls vartannat år och där värdskapet turnerar
mellan orterna. Vart åttonde år har vi alltså representanter
för vänorterna som gäster här i Borås.
Både av tradition och av praktiska skäl har Borås valt att
ha vänortssamarbete begränsat till dessa orter, som sinsemellan har likartad kommunal uppbyggnad och naturligen gemensamma frågor att dryfta.
Utöver detta har Borås också ett så kallat partnerskap med
Espelkamp i Tyskland. Detta har sin alldeles speciella
historia, och går tillbaka på den stora betydelse som Boråsprästen Birger Forell haft för Espelkamp genom sitt arbete
där under kriget. Detta partnerskap har alltså emotionella
band, men innehåller inte ett regelbundet utbyte så som
vänortssamarbetet gör.
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Genom åren har det förekommit någon enstaka förfrågning till Borås Stad om vänortssamarbete, men Borås har
valt att tacka nej till ett sådant reguljärt utbyte utöver de
nordiska länderna.
Däremot händer det att vi träffar samarbetsavtal med
olika parter. Det är då alltid föranlett av konkreta, identifierade projekt eller verksamheter där samarbetet har
ett definierat syfte. Dessa samarbeten är alltså snarare att
likna vid affärsmässiga avtal, och samarbetsparten alls inte
att se som en vänort.
Det har inte framkommit något som ger skäl att utöka
vårt samarbete vad det gäller vänorter.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg Kommunchef
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Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2011-01-16
Bilaga till § 81 Anmälningsärenden

”Motion angående att söka
vänortssamarbete i staten Israel
Antisemitismen utbreder sig olyckligtvis i allt större grad
i vårt land, detta har på senare tid visat sig i form av
våldsdåd och attentat mot judiska församlingar, begravningsplatser och enskilda individer runtom i vårt land.
Det finns ett flertal olika skäl till den eskalerande antisemitismen som vi idag ser. Den tid som har passerat mellan
andra världskrigets slut och vår egen tid har nu blivit så
lång att minnena från förintelsen har en benägenhet att
förblekna. Därutöver så har vårt mångkulturella samhälle
varit en bidragande orsak till att vi har en växande befolkningsandel som inte erkänner, eller till och med vägrar
att erkänna staten Israels rätt att existera. I och med den
senaste tidens subjektiva nyhetsrapporteringar ifrån IsraelGaza konflikten har media inte gjort företeelsen bättre i
Sverige. Tyvärr finns det rentav vissa likheter mellan hur
dagens svenska medier agerar och trettiotalets tyska situation. Judarna och staten Israel görs ensidigt till syndabockar, trots de komplicerade historiska och dagspolitiska
orsakerna till Mellanösternkonflikten.
En lämplig vänort i den demokratiska staten Israel skulle
bidra till en större förståelse för Israels roll i Mellanöstern
och det ständigt utsatta judiska folket. Ett vänortsavtal
skulle utöver att Borås Stad visar sin solidaritet med det
judiska folket även innebära en klar och tydlig signal om
att vi under inga omständigheter accepterar eller blundar
för några former av antisemitism inom vår kommun. Ett
vänortsavtal skulle även innebära ökade kontakter med
samt göra det enklare att förmedla ömsesidig kunskap,
förståelse och kännedom om människor och förhållanden
i både vänorter och länderna i stort.
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta
• Att uppdra åt Kommunstyrelsen att återkomma med
förslag om att Borås Stad skall söka ett vänortssamarbete med lämplig stad i Israel.
Pontuz Fritzson (SD)”
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Nr 99
Svar på motion av Thomas Wingren (MP);
Mikroelproduktion avlastar elnätet
2015-09-21

Dnr 2014/KS0599 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-08-14 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Elnät AB:
1.

2.

3.

ska se över möjligheten att flytta en större andel av
kundernas kostnader från den fasta avgiften till den
rörliga
ska införa en ersättning till kunder med mikroproduktion av egen el för att deras inmatning avlastar
elnätet. Denna ersättning ska uppgå till 50 % av den
rörliga elöverföringsavgiften ex moms
på ett positivt och informativt sätt ska informera om
möjligheterna till och fördelarna med mikroproduktion av egen el på sin hemsida.

Remissvar
Motionen har varit remitterad till Borås Elnät AB som
inkommit med svar 2015-02-03.
Borås Elnät AB avstyrker den första att-satsen i avvaktan
på nationella principer från Svensk Energi. Bolaget menar
att det är viktigt att verka för en enhetlig branschgemensam taxestruktur över hela Sverige, och avser invänta det
pågående arbetet från Svensk Energi.
Bolaget delar motionärens uppfattning att ersätta kunder
med mikroproduktion och tillstyrker den andra att-satsen.
Bolaget bedömer dock inte att 50 % av den rörliga elöver
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föringsavgiften är affärsmässigt relevant. Bolaget delar
inte heller motionärens uppfattning att mikroproduktion
skulle göra samhället mindre sårbart eller att elnätsbolagen skulle få mindre underhållskostnader. En ersättning
tillstyrks dock, med bolagets egna framtagna förslag på
ersättningsnivå, 23 %, vilket bättre speglar nätnyttan
menar bolaget.
Bolaget delar helt motionärens uppfattning att informationen bör förbättras, och tillstyrker därmed den tredje
att-satsen.

Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen konstaterar att bolaget till stora delar
redan idag, i sin ordinarie verksamhet och inom befintliga
ägardirektiv, arbetar i enlighet med motionärens intentioner att underlätta och uppmuntra mikroelproduktion.
Kommunstyrelsen delar dessa intentioner. Borås Elnät AB
förutsätts fortsätta verka för att underlätta mikroelproduktion och samtidigt behålla affärsmässigheten i sina beslut,
såsom att följa en branschgemensam taxeprincip samt
ersättningsnivåer baserade på nätnytta. Kommunstyrelsen
bedömer inte att bolaget behöver ges något ytterligare
uppdrag med anledning av motionen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson Ekonmichef
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Bilaga till § 94 Anmälningsärenden
2014-08-13

”Motion; Mikroelproduktion avlastar
elnätet
Genom att producera egen el med till exempel solceller
så främjar man utvecklingen mot ett hållbart samhälle
genom att minska koldioxidutsläppen. Mindre känt är att
man på samma gång minskar belastningen på elnätet, och
därigenom även gör samhället mindre sårbart genom att
göra elnätet säkrare och minska risken för avbrott. Det
leder också till minskade underhållskostnader för elnätsbolagen.
Därför har bland annat Vattenfall infört en ersättning till
sina elproducerande elnätskunder. De får 5,6 öre ex moms
per kWh som de producerar. Ersättningen specificeras på
den vanliga månadsfakturan och ger dessa kunder en lägre
elräkning, samtidigt som Vattenfalls underhållskostnader för elnätet och samhällets miljökonsekvenskostnader
minskar.
Borås Elnät tar idag ut 10,5 öre ex moms per kWh i rörlig
elöverföringsavgift, men ger ingen ersättning till kunder
med mikroproduktion för deras hjälp med avlastningen av
elnätet. Den enda information om mikroproduktion man
har på sin hemsida är ett krav om att fylla i en blankett för
att få ansluta produktionen till elnätet, istället för att som
flera andra nätbolag informera om fördelarna med egen
mikroproduktion.

För Borås Stad ger det här en enkel möjlighet till vinna/
vinna-åtgärder. Genom att ålägga Borås Elnät AB att
införa en ersättning till de kunder som har en mikroproduktion av egen el och samtidigt förbättra sin information
om dessa möjligheter så främjar vi utbyggnaden av sådan
mikroproduktion. Det kommer att bidra till utvecklingen
av ett hållbart samhälle, vilket också rent ekonomiskt gynnar både Borås Stad och Borås Elnät AB.
Samtidigt bör Borås Elnät se över möjligheten att flytta en
större andel av kundernas kostnad från den fasta delen till
den rörliga. På så sätt uppmuntrar man en minskad elförbrukning, vilket även det leder till minskade påfrestningar
på elnätet och minskad miljöpåverkan.
Jag yrkar därför att Kommunfullmäktige beslutar
1.	Att Borås Elnät AB ska se över möjligheten att flytta
en större andel av kundernas kostnader från den fasta
avgiften till den rörliga.
2.	Att Borås Elnät AB ska införa en ersättning till kunder
med mikroproduktion av egen el för att deras inmatning avlastar elnätet. Denna ersättning ska uppgå till
50 % av den rörliga elöverföringsavgiften ex moms.
3.	Att Borås Elnät AB på ett positivt och informativt sätt
ska informera om möjligheterna till och fördelarna
med mikroproduktion av egen el på sin hemsida.
För Miljöpartiet de gröna i Borås
Thomas Wingren”
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Remissvar

Från Borås Elnät

Från Borås elnät

2015 -01-12

Protokollsutdrag 2015-01 -30

Remissvar på motion, ”Mikroelproduktion avlastar elnätet”

Information och beslut

§ 4 Mikroelproduktion
avlastar elnätet
Styrelsen beslutade
att	avstyrka motionens punkt 1 i avvaktan på Svensk
Energis förslag till nationella principer för elnätens
taxestruktur,
att	tillstyrka motionens punkt 2 att Borås Elnät AB ska
ersätta kunder med mikroproduktion men tillämpa
Borås Elnäts förslag till ersättning enligt ovan samt
att tillstyrka motionens punkt 3.
BORÅS ELNÄT AB
Anna Bjuvemyr VD-assistent

Borås Elnät AB har som remissinstans tagit del av Thomas
Wingrens (mp) motion till Kommunfullmäktige, ”Mikroelproduktion avlastar elnätet” och redovisar här vår syn
på saken.

Ersättning till kunder med mikroproduktion (att-sats nr 2 i motionen)
Säkrare elnät och minskade
underhållskostnader?

I motionens första stycke skriver man följande:
”Genom att producera egen el med till exempel solceller
så främjar man utvecklingen mot ett hållbart samhälle
genom att minska koldioxidutsläppen. Mindre känt är
att man på samma gång minskar belastningen på elnätet, och därigenom även gör samhället mindre sårbart
genom att göra elnätet säkrare och minska risken för
avbrott. Det leder också till minskade underhållskostnader för elnätsbolagen.”
Att man minskar belastningen på elnätet under den tid
som mikroproduktionen producerar energi är korrekt men
att detta skulle göra samhället mindre sårbart och elnätet
säkrare samt att det skulle minska risken för avbrott är fel.
Utan att exakt veta hur författaren till motionen menar att
mikroproduktion skulle kunna påverka driftsäkerheten i
nätet kan man anta att man menar att kunderna, exempelvis skulle kunna producera sin egen el vid en elnätstörning. Egen mikroproduktion vid strömavbrott är dock inte
möjlig och inte heller tillåten idag. Dagens anläggningar
för mikroproduktion är beroende av ett spänningssatt
elnät för att kunna fungera och har i allmänhet inte den
reglerförmåga som krävs för att balansera den producerade
energin mot det faktiska uttaget vilket är en förutsättning
för att de anslutna apparaterna i hemmet inte skall skadas.
Även påståendet om att mikroproduktion skulle ge minskade underhållskostnader för elnätsbolagen ifrågasätter
vi starkt. När man bygger upp ett distributionssystem så
dimensioneras det för att klara den högsta belastningen
man kan förvänta sig i nätet. Dessa belastningstoppar
inträffar ofta kalla vinterdagar då det varken blåser eller
är solsken och det är därför inte möjligt att räkna med
ett tillskott från mikroproduktion, varken solceller eller
vindkraft. Elnätet måste fungera dag som natt och oavsett
vilket väder som råder. Underhållskostnaden är till stor del
beroende av mängden olika anläggningsdelar och appa-
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rater i nätet t ex antalet kabelskåp, nätstationer och större
transformatorstationer. Eftersom nätet måste dimensioneras efter den största förväntade belastningen, vilket
beskrivits tidigare, så minskar inte antalet apparater och
anläggningsdelar bara för att man inför mikroproduktion.
Den skulle snarare kunna öka då man kan tvingas införa
fler apparater för att kontrollera kvaliten på spänning och
ström. Mot bakgrund av detta menar vi att påståendet om
att underhållskostnaden minskar vid införande av mikroproduktion är felaktigt.

omsatta energin och vi betalar för närvarande c:a 35öre/
kWh för denna energi. Vi betalar vidare en nätavgift mot
vår regionnätsägare, Vattenfall, på 1,4 öre/kWh för varje
kWh som vi distribuerar till våra kunder i nätet. Alltså en
avgift för varje uttagen kWh från överliggande regionnät.
Detta uttag och kostnad minskar också i proportion med
varje producerad kWh från de mikroproducenter som är
anslutna i vårt nät.

Föreslagen ersättning (Nätnytta)

Inte heller investeringskostnaden i nätet, vilken är en
betydande del av den totala nätkostnaden, minskar vid införande av mikroproduktion då nätet måste dimensioneras
efter den högsta belastning som råder då mikroelproduktionen ligger nere.

Ersättning till mikroproducenterna skall baseras på följande delar:

Den kostnad vi dock kan se som kommer att minska
något vid införande av mikroproduktion är kostnaden för
överföringsförluster i nätet. All ström som överförs i nätet
orsakar nätförluster i form av värme som avges i ledningar
och transformatorer vid energiöverföringen. I vårt nät ligger nätförlusten på c:a 33 av den totalt överförda energimängden.

Minskad kostnad för nätförluster. För närvarande 3 % av
förlustenergikostnaden 35,15 öre/kWh = 1,05 öre/kWh
Total ersättning (idag) = 2,45 öre/kWh (+moms)

Ersättning till mikroproducenter

I motionen nämns att Vattenfall ger 5,6 öre ex moms per
kWh till sina elproducerande elnätskunder. Hur Vattenfall har resonerat runt denna ersättning vet vi inte men
vi kan konstatera att den inte avser halva nätavgiften då
man har en överföringsavgift på 20 öre/kWh och att det i
själva verket bli c:a 28 % av överföringsavgiften. Man har
även en variant där man ger ersättning iförhållande till sin
tidstariff där ersättningen ligger på 8,4 öre/kWh under
höglasttid och 4,8 öre/kWh under övrig tid vilket skall relateras till överföringsavgiften som ligger på 40,4 öre/kWh
(höglasttid) respektive 11,2 öre/kWh (låglasttid). Detta ger
en ersättning på c:a 213 av nätavgiften under höglasttid
och c:a 43 % under övrig tid.
Borås Elnät AB är i och med vår monopolställning väldigt
måna om att behandla alla våra kunder lika och inte
särbehandla någon kund eller kundkategori. Om man
skall ge någon producent ersättning så skall det vara en
ersättning som inte belastar eller subventioneras av övriga
kunder som är anslutna i vårt nät. Det skall finnas en
tydlig koppling mellan nyttan i nätet och ersättningens
storlek. Med bakgrund av detta resonemang har vi tagit
fram ett förslag på ersättning till mikroproducenter vilket
står i proportion till den nytta som produktionen ger.
Enligt vad som tidigare beskrivits i texten menar vi att
mikroproduktionen ger faktiska minskade nätförluster
vilka står i direkt proportion mot den producerade energin. Nätförlusterna i vårt nät ligger på c:a 33 av den totalt

Minskad kostnad mot överliggande nät. Förnärvarande
1,4 öre/kWh.

Den ersatta produktionen skall avse den energi vilken på
timbasis produceras ut på nätet efter att kundens egen
konsumtion dragits bort (konsumerats). Med detta upplägg
på ersättning erhålls en kostnadsriktig ersättning vilken
speglar den nätnytta som mikroproduktionen gör i nätet
utan subventionering från det övriga kundkollektivet.
Kunden måste på årsbasis vara konsument, alltså ta ut mer
energi än vad som produceras.
I motionen föreslås att Borås Elnät skall ge mikroproducenter en ersättning som uppgår till 50 % av nätavgiften
och man relaterar även till att Vattenfall ger 5,6 öre/kWh
till sina kunder. Vilket nämnts tidigare i texten så motsvarar inte Vattenfalls ersättning 50 % av nätavgiften utan
mellan 21 och 43 % beroende på vilken tariff som tillämpas. Exemplet 5,6 öre/kWh motsvarar 28 % av nätavgiften. Det förslag som Borås Elnät tagit fram som ersättning
(nätnytta) motsvarar 23 % av nätavgiften.

Skattetekniska aspekter
Borås Elnät AB kan inte ta ansvar för eventuella skattetekniska aspekter som kan uppkomma vid ersättning av mikroproduktion. Vår tolkning av skattereglerna är dock att
kunden måste uppfylla följande krav för att produktionen
skall kunna klassas som mikroproduktion och att kunden
skall kunna driva denna verksamhet utan F-skattesedel.
• Mikroproduktionsanläggningen skall vara av typ solcellsanläggning.
• Solcellsanläggning skall vara installerad på kundens
egen villa (inkl garage på fastigheten) eller fritidshus.
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• Anläggningen storlek är maximerad till 100 kW (100
kW ur skatteteknisk synvinkel, ur teknisk synvinkel
max 43,5 kW vilket motsvarar en huvudsäkring på
63 A)
• Kunden får inte heller ha flera anläggningar som
tillsammans överstiger 100 kW och inte yrkesmässigt
leverera el. Ersättningen för den energi som produceras
ut på nätet får maximalt uppgå till 30 000 kwh/år.
• Kunden måste registrera sig för och betala mervärdesskatt.
• Kunden måste på årsbasis vara konsument, alltså ta ut
mer energi än vad som produceras.

Information till våra kunder på hemsidan (att-sats nr 3 i motionen)
Vi håller med om att vår information om mikroproduktion på hemsidan kan förbättras och vi kommer att se över
detta på sikt.

Fördelning av rörliga och fasta kostnader
i nätavgifter (att- sats nr 1 i motionen)
I motionen föreslås att Borås Elnät skall se över möjligheterna för att flytta en större andel av kundernas kostnader
från den fasta avgiften till den rörliga. Enligt vår mening
är det olämpligt att förändra vår taxestruktur i nuläget då
det pågår arbete i Svensk Energis regi med att ta fram en
branschgemensam taxestruktur vilken skulle kunna til�lämpas över hela landet. Ambitionen med detta arbete är,
så vitt vi förstår, att skapa en nätavgift där kunderna har
en större möjlighet att påverka sina kostnader samt få en
mer lättförståelig taxa. Kunskapen om taxan och enkelheten för våra kunder skapas säkerligen lättast om man har
en enhetlighet över hela Sverige. Vår avsikt är att invänta
det pågående arbetet.

Beslutsförslag:
Styrelsen föreslås besluta
att	avstyrka motionens punkt 1 i avvaktan på Svensk
Energis förslag till nationella principer för elnätens
taxestruktur.
att	tillstyrka motionens punkt 2 men tillämpa Borås
Elnäts förslag till ersättning enligt ovan.
att	tillstyrka motionens punkt 3.
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